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Jeg har glædet mig til at dele dette magasin med dig. 
Det har været meget inspirerende at tale med nogle af vores 
tætte samarbejdspartnere, som endnu en gang har været med til 
at dele deres viden med os og med jer.
Derfor har vi fået mulighed for at dele artikler, der dækker nogle 
af de emner, som er på manges læber, men også arbejdsmetoder 
og tendenser, der er ved at gøre indtog. 

I dette magasin finder du artikler, der spænder vidt – fra konkur-
renceretten, til advokatundersøgelser, en ny finansieringsmetode 
og projektledelse for advokater og jurister. 

Kurserne som du finder i magasinet, har - ligesom artiklerne - 
også en vis bredde for at sikre, at du finder relevant efteruddan-
nelse, der passer dine behov.
Derfor byder magasinet på kurser til dig, der har været i faget i 
mange år, til dig der arbejder med juridiske reguleringer i nogen 
grad og kurser til dig, der blot er interesseret i at dykke ned i nye 
områder og udvide din faglige horisont. 

Udover at tilbyde juridisk efteruddannelse har vi også fokus på 
andre udviklingsmuligheder i din karriere. Det gælder både ledel-
sesværktøjer, arbejde i bestyrelser, planlægning og effektivitet i 
arbejdsdagen samt forhandling og andre nødvendige færdighe-
der, der booster din professionelle karriere.

Jeg håber, at du vil finde inspiration til din faglige udvikling i 
kurserne og emner i artiklerne, som gør dig nysgerrig på nye 
områder.

Med venlig hilsen 

Yolanda Berti Lange, JUC
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Konkurrenceretten er et dynamisk område, 
som løbende udvikler sig, hvorfor der hele 
tiden er nye regler og praksis at dykke ned i. 
Vi har derfor bedt Erik Kjær-Hansen, advokat 
(H) og partner hos Gorrissen Federspiel, om at 
dele sine synspunkter på, hvilke udviklinger 
der har fyldt mest på området de seneste år 
samt hvilke tendenser og udfordringer, han 
forventer, vi vil se i fremtiden. Erik kommer 
bl.a. ind på fire aktuelle tendenser, der spiller 
en særlig rolle i konkurrenceretten.

Erik Kjær-Hansen fik allerede interesse for konkurrenceretten 
på sit studie og det var særligt kombinationen af jura og andre 
områder, især økonomi, der vakte hans interesse. Konkurrence-
retten er baseret på generelle regler i EU-traktaten og den dan-
ske konkurrencelov, og reglerne har stået uændret i årtier. Men 
undervejs er der naturligvis kommet løbende ny praksis, som 
gør at området udvikler sig og dermed forbliver spændende at 
arbejde med ifølge Erik. Det er desuden et retsområde, der nok 
aldrig bliver fuldendt, men altid vil være i en udviklingsproces. 
De fire aktuelle tendenser, Erik nævner, er: Et stadigt stigende 
fokus på konkurrenceretten, Tech-virksomheder, compliance 
og bæredygtighed. 

Øget fokus på konkurrenceretten
Den løbende udvikling af konkurrencereglerne – og senest 
ECN+ direktivet, der blev implementeret i Danmark i 2021, 
har givet myndighederne flere muligheder for håndhævelse. 
Konsekvenserne heraf er bl.a., at virksomheder har skærpet op-
mærksomheden på området, og mange virksomheder søger 
rådgivning og vejledning inden for konkurrenceret. 
Magrethe Vestagers rolle som konkurrencekommissær har 
også skabt øget bevidsthed på konkurrenceområdet i Dan-
mark og ført til mere mediedækning af EU-konkurrencesager, 
der – i kraft af Magrethe Vestager – nu har en særlig dansk 
vinkel. 

Den teknologiske udvikling og konkurrenceret
Over det seneste årti har teknologiske virksomheder vokset 
sig større og fået øget samfundsmæssig betydning. Derfor 

har denne sektor også fået en betydelig større rolle inden for 
konkurrenceretten. Dette mærker Erik Kjær Hansen også i sit 
arbejde. 

Retsområdet har med tiden måttet udvikle sig for at kunne 
anvendes på Tech-virksomhederne. Et meget synligt tegn er, 
at Tech-virksomhederne i mindre grad konkurrerer på pris-
sætning, end hvad større virksomheder hidtil har gjort. Både 
i forhold til konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af 
dominerende stilling har forhold relateret til prissætning gene-
relt været centrale – virksomheder kan have søgt at koordinere 
deres priser, eller en dominerende virksomhed kunne kræve en 
urimeligt høj pris. 
Tager man prissætningen ud af ligningen, kunne man umiddel-
bart tro, at konkurrencereglerne blev mindre relevante. Sådan 
er det imidlertid ikke gået. I stedet anvendes reglerne f.eks. nu 
i tilfælde, hvor en virksomhed giver egne ydelser en fortrins-
stilling i virksomhedens eget digitale univers. Tech-virksomhe-
derne har ført til en markant udvikling i konkurrencereglernes 
fokus og anvendelse.

Nye fronter i 
konkurrenceretten
Fire tendenser, der spiller en betydelig rolle i konkurrenceretten

Erik Kjær-Hansen
Advokat og partner i Gorrissen Federspiel

Compliance: Den nye konkurrencefaktor
Compliance er blevet et vigtigt parameter at mestre. Complian-
ce-problemer kan være ødelæggende for en virksomhed. Den-
ne udvikling har man i en længere periode set i større nationer 
som USA og UK, og Erik ser tegn på det samme i Danmark, bl.a. 
inden for konkurrenceretten. 
En mulig følge af, at virksomhederne er mere opmærksomme 
på deres egen efterlevelse af konkurrencereglerne, kan ifølge 
Erik være, at de også i højere grad opdager og påtaler andres 
brud på reglerne. Det kan føre til flere klager og retssager om 
konkurrenceret. Her har det også betydning, at der nu generelt 
er større villighed til at forfølge krav og anlægge sager. 

Den grønne omstilling og konkurrencereglerne
Endelig er en aktuel trend, som man også ser i konkurrenceret-
ten, et fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Her er man 
begyndt at se en bevægelse i retning af, at hvis virksomheder 
gør noget, som normalt kan være problematisk, men som er 
båret af grønne hensyn, kan det i højere grad retfærdiggøres 
end normalt. 
Her forklarer Erik, at hvis to virksomheder f.eks. aftaler at 
ensrette deres produkter, ville dette normalt være konkurrence-
retligt problematisk. Hvis årsagen til ensretningen imidlertid 

er, at man ønsker at fremme den grønne omstilling – f.eks. ved 
at mindske produktionen af reelt overflødige produkter eller 
kunne genbruge mere – er der mulighed for, at den kan være 
tilladelig. Formålet kan altså være af afgørende betydning. 
Dette er en rejse, som ifølge Erik kun lige er begyndt, og som vi 
kan forvente kommer til at fylde mere i de kommende år.

Kort om Erik Kjær-Hansen

Erik Kjær-Hansen har en mastergrad fra Harvard 
Law School og er en erfaren specialist inden for 
konkurrenceret. Erik er leder af Gorrissen Federspiels 
faggruppe for EU- & Konkurrenceret og er forperson 
for Dansk Forening For Konkurrenceret. 
Erik har bistået både danske og internationale virk-
somheder med konkurrenceret, udbudsret og stats-
støtteret, herunder med omfattende proceserfaring 
blandt andet fra sager for Højesteret. Han fokuserer 
særligt på konkurrenceproces, dominerende virk-
somheders forhold og kartelundersøgelser inden for 
konkurrenceretten.

Konkurrenceretten kan virke uoverskuelig 
og kompleks, men det er vigtigt at have 

et øje åbent for de aktuelle tendenser og 
følge med i udviklingen

Tech-virksomhederne har ført til en mar-
kant udvikling i konkurrencereglernes 

fokus og anvendelse
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Konkurrenceretten kan virke uoverskuelig og kompleks, men 
det er vigtigt at have et øje åbent for de aktuelle tendenser og 
følge med i udviklingen. Det giver mulighed for at forberede 
sig på kommende udfordringer og samtidig drage fordel af de 
nye muligheder, der opstår. 

Dette kursus sætter fokus på såvel de kollektive arbejdsretlige som de individuelle an-
sættelsesretlige aspekter i sager om underbetaling af de uorganiserede lønmodtagere 
i overenskomstforhold.

Underviser: Antov Kraev, advokat og ansættelseschef hos Dansk Erhverv
Afholdes: D. 22. maj 2023 - Axelborg, København

De uorganiserede lønmodtageres retsstilling i underbetalingssager

Lektioner

juc.dk/
UORGAN

4

Du får en forståelse af sammenhængen mellem offentlige indkøb og arbejdsmarkedet 
herunder begrundelsen for at der anvendes arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Underviser: Henrik Karl Nielsen, advokat hos Koch/Christensen Advokatfirma
Afholdes: D. 12. juni - Axelborg, København

Nyhed: Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 

Lektioner

juc.dk/
ARBOFF

7

Kurset har fokus på, hvordan arbejdsgivere kan forebygge digitale krænkelser på 
arbejdspladsen, og hvordan sager om digitale krænkelser kan og skal håndteres

Underviser: Sara Baldus, advokat hos Norrbom Vinding
Afholdes: D. 15. maj 2023 - Axelborg, København

Digitale krænkelser på arbejdspladsen 

Lektioner
juc.dk/
DIGIK

4

Kurset giver dig en grundig indsigt i de mest hyppige problemstillinger med en prak-
tisk vinkel, så du sikrer dig, at din virksomhed håndterer de daglige problemstillinger i 
overensstemmelse med gældende lovgivning.

Underviser: Yvonne Frederiksen, advokat og partner hos Norrbom Vinding
Afholdes: D. 24. maj 2023 - Axelborg, København

Diskrimination i ansættelsesretten

Lektioner

7 juc.dk/
DISK

Kurser i ansættelses- og arbejdsret

Du får kendskab til de regler, der gælder for de forskellige bonus- og incitamentspro-
grammer samt de fordele og ulemper, der er forbundet med disse. 

Undervisere: Anne Marie Abrahamson, advokat og partner hos Lundgrens & Jakob 
Schilder-Knudsen, advokat og partner hos DLA Piper
Afholdes: D. 9. maj 2022 - Axelborg, København

Bonus- og incitatementsordninger for medarbejdere

Lektioner

juc.dk/
BONUS

7

Vi har bedt Erik om at løfte sløret for, hvad man 
forvente at høre mere om på JUC’s kursus ’Nyt 
inden for konkurrenceretten’ d. 27. september?

”Der er sket flere nye ting, som der skal dækkes. 
Blandt andet de nye regler om subsidier fra tredje-
verdenslande, som kaldes FSR, og som træder i kraft 
til sommer. De regler kan få betydning for mange 
virksomheder. Der kommer også løbende nye 
vejledninger og ny praksis på konkurrenceområdet 
– både i Danmark og på EU-plan – hvilket vi også 
kommer til at se nærmere på.”

https://juc.dk/produkter/de-uorganiserede-lonmodtageres-retsstilling-i-underbetalingssager?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/bestyrelseskontrakter
https://juc.dk/produkter/bestyrelseskontrakter
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/ansaettelsesrettens-10-mest-aktuelle-emner
https://juc.dk/produkter/digitale-kraenkelser-pa-arbejdspladsen?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/grundlaeggende-kollektiv-arbejdsret
https://juc.dk/produkter/grundlaeggende-kollektiv-arbejdsret
https://juc.dk/produkter/diskrimination-i-ansaettelsesretten?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/handtering-af-sexismesager
https://juc.dk/produkter/handtering-af-sexismesager
https://juc.dk/produkter/bonus-og-incitamentsordninger-for-medarbejdere?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
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På kurset i internationale ansættelser får du et solidt indblik i de typiske ansættelses-
retlige og skatteretlige overvejelser, der skal gøres i forbindelse med internationale 
ansættelser.

Undervisere: Anne Marie Abrahamson, advokat og partner hos Lundgrens & Jesper 
Demming, Tax Partner i Deloitte
Afholdes: D. 4. oktober 2023 - Axelborg, København

Internationale ansættelser

Lektioner
juc.dk/
INTA

7

Få et solidt indblik i de gældende, komplicerede regler for ansættelsesklausuler samt 
indblik i de problemstillinger, der opstår ifm. arbejdsgivers brug af klausuler.

Underviser: Morten Langer, advokat og partner hos Accura
Afholdes: D. 10. oktober 2023 - Axelborg, København

Klausuler i ansættelsesretten

Lektioner

juc.dk/ 
KLAUSAN

4

juc.dk/
SYG

Konventionalbodsklausulers formulering, anvendelse og fortolkning udgør til sta-
dighed en udfordring.  På kurset gør vi status på en efterhånden betydelig praksis på 
området.

Undervisere: Arvid Andersen, advokat og partner hos SJ Law og Morten Langer, 
advokat og partner hos Accura
Afholdes: D. 15. juni 2023 - Axelborg, København

Konventionalbod

Lektioner

juc.dk/
KONVEN

4

På kurset gennemgår vi loven både ved solvente overdragelser og i rekonstruktions- og 
konkurssituationen, ligesom vi ser på lovens betydning for Lønmodtagernes Garantifond.

Undervisere: Lars Lindencrone Petersen, Complianceansvarlig hos Bech-Bruun og Peer 
Schamburg-Müller, vicedirektør ved TDC NET A/S, ekstern lektor og adj. Professor
Afholdes: D. 2. oktober 2023 - Axelborg, København

Populært: Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lektioner

juc.dk/
LOENM

7

Teachers:

Shipping, Trading & Financial Institutions - In depth 2-day course

• Critical knowledge of key themes of EU and US sanctions, including currently prioritized pro-
grams (e.g., Russia and China)

• Foundational understanding of legal basis of EU and US sanctions
• Identification of sanctions violation risks and how to manage them
• Managing regulatory interaction in the event of suspected or alleged sanctions violations
• Effectively using sanctions compliance tools in your organization
• Understanding and interacting with financial institutions in the context of their regulatory 

obligations

Sanctions 
Compliance

Iris Marieke Kleinekorte
Head of Group Legal Compli-
ance at NTG Nordic Transport 
Group A/S

Anders Amstrup Fournais
Partner og advokat (H) hos 
Hafnia Law Firm

Jeff Nielsen
International Sanctions & Export 
Controls Lawyer hos Rambøll

Sarah Bisgaard Møller
Assistance Attorney at Hafnia Law

Course June 14 and 15, 2023 

9

Kurser i ansættelses- 
og arbejdsret

https://juc.dk/produkter/internationale-ansaettelser?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/konventionalbod
https://juc.dk/produkter/konventionalbod
https://juc.dk/produkter/klausuler-i-ansaettelsesretten?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/masseafskedigelser
https://juc.dk/produkter/masseafskedigelser
https://juc.dk/produkter/konventionalbod?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/strategisk-handtering-af-barsel
https://juc.dk/produkter/strategisk-handtering-af-barsel
https://juc.dk/produkter/lonmodtagernes-retsstilling-ved-virksomhedsoverdragelse?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/whistleblower-handtering
https://juc.dk/produkter/whistleblower-handtering
https://juc.dk/produkter/sanctions-compliance?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
http://juc.dk/lea
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Det digitale tinglysningsakademi er et forum, som behandler aktuelle temaer og pro-
blemstillinger inden for digital tinglysning. Du opnår indsigt til at kunne omsætte ny 
viden og erfaring i dit daglige virke.  

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen og relevant medunderviser til det enkelte møde
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Populært: Det årlige digitale tinglysningsakademi

Lektioner
juc.dk/
DDT23

12

Akademiet behandler aktuelle temaer og problemstillinger, hvor der er særlige udfor-
dringer med en tinglysningsekspedition og med tinglysning vedr. erhvervsejendom-
me og landbrug på et højt niveau.

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen og Ellen Marie Kaae, ansvarlig leder på Tingbladet.dk
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Digital tinglysningsakademi - Landbrug og erhverv

Lektioner
juc.dk/
DDTLE

12

Kurset giver dig en indføring i den praktisk juridiske forståelse af en byggesags par-
ters tilgang, disses behov og interesser og regler samt praksis om rettigheder, pligter,  
ansvar og risici.

Underviser: Torben Steffensen, fagkonsulent hos Gjensidige
Afholdes: D. 8. juni 2023 - Axelborg, København

Digital entrepriseret

Lektioner

juc.dk/
DIGEN

7

Lektioner

På dette kursus får du en grundig gennemgang af regler og praksis, råd og vink for 
særligt opmandssager, men også mediation og mægling, ved uvildig tredjemand.

Underviser: Klaus Rasmussen, advokat hos Alm. Brand
Afholdes: 30. maj - Axelborg, København

Entrepriseretlig praksisgennemgang

Lektioner

juc.dk/
ENTRE

7

Formålet med dette kursus er at give et overblik over reglerne om entreprenørprojek-
tering med fokus på systemleverancer og funktionsudbud samt reglerne om dette i 
det reviderede AB-system

Underviser: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater
Afholdes: 4. okotber- Axelborg, København

Entreprenørprojektering

Lektioner
juc.dk/ 
ENPRO

7

På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne om barsel med en praktisk ind-
gangsvinkel og masser af eksempler fra hverdagen og retspraksis.

Underviser: Charlotte Vester, vicedirektør og ansættelsesretschef i Dansk Erhverv
Afholdes: D. 14. september 2023 - Axelborg, København

Populært: Ny barselslov

Lektioner

juc.dk/
NYBAR

7

På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på de 
væsentligste ændringer og reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af 
rådgiveraftaler.

Underviser: Henrik Hauge Andersen, advokat og partner hos VILTOFT
Afholdes: D. 9. okotber 2023 - Axelborg, København

ABR 18 - Teknisk rådgivning

Lektioner

juc.dk/
ABR18

7

 Kurset gennemgår bl.a. den persondataretlige regulering og de særlige forhold, som 
man skal være opmærksom på før, under og efter ansættelsen. Hovedvægten vil være 
på private arbejdsgiveres håndtering af personoplysninger.

Underviser: Jens Harkov Hansen, partner & advokat, CIPP/E, Accura Advokatpartner-
selskab
Afholdes: D. 28. august 2023 - Axelborg, København

Persondata i ansættelsesretten

Lektioner

juc.dk/
PERSANS

7

LektionerPå kurset får du en praksisorienteret gennemgang af opmærksomhedspunkter vedr. 
skader, forsikringer, opgørelser, ansvar, kontrakter, retspraksis mv. ifm. brandsager – 
der sparer dig for tab og besvær.

Underviser: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater & Jørgen Lund-
blad, skadeingeniør og projektleder i Large Claims hos Codan Forsikring A/S
Afholdes: D. 7. juni 2023 - Axelborg, København

Brandsager - Praktisk og juridisk håndtering

Lektioner

juc.dk/
BRAND

7

På dette kursus vil både ny praksis og ny lovgivning på beskæftigelsesområdet blive 
gennemgået, herunder ift. ferie, barsel, arbejdstid og implementering af arbejdsvil-
kårsdirektivet. 

Undervisere: Mette Klingsten, advokat og indehaver af Mette Klingsten Advokatfir-
ma, Mads Bernstorn, advokat hos Mette Klingsten Advokatfirma
Afholdes: D. 23. marts 2023 - Axelborg, København

Årlig ansættelsesretlig opdatering

Lektioner

juc.dk/
ANOP

7

Kurser i ansættelses- og arbejdsret

Kurser i byggeri- og entrepriseret

https://juc.dk/produkter/det-arlige-digitale-tinglysningsakademi?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/digital-entrepriseret?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/forebyggelse-af-entreprisesager
https://juc.dk/produkter/forebyggelse-af-entreprisesager
https://juc.dk/produkter/entrepriseretlig-praksisgennemgang?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/det-digitale-tinglysningsakademi-3-kursus
https://juc.dk/produkter/det-digitale-tinglysningsakademi-3-kursus
https://juc.dk/produkter/entreprenorprojektering
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/ny-barselslov?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/arlig-ansaettelsesretlig-opdatering
https://juc.dk/produkter/arlig-ansaettelsesretlig-opdatering
https://juc.dk/produkter/abr-18-teknisk-radgivning
https://juc.dk/produkter/digital-entrepriseret
https://juc.dk/produkter/digital-entrepriseret
https://juc.dk/produkter/persondata-i-ansaettelsesretten?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/ansvar-og-forsikring-ved-boligbyggeri
https://juc.dk/produkter/ansvar-og-forsikring-ved-boligbyggeri
https://juc.dk/produkter/brandsager-praktisk-og-juridisk-handtering?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/det-digitale-tinglysningsakademi-3-kursus
https://juc.dk/produkter/arlig-ansaettelsesretlig-opdatering?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
http://juc.dk/byfor
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Den seneste tid har en række større advoka-
tundersøgelser været i mediernes søgelys og 
genstand for offentlig debat. Derfor nedsatte 
Advokatsamfundet en arbejdsgruppe for, at 
skabe opdaterede rammer til arbejdet med ad-
vokatundersøgelser. For hvad er definitionen 
af en advokatundersøgelse, hvad er best prac-
tice og hvordan sikrer man sig at overholde de 
advokatetiske regler? 

Rikke Søgaard Berth, advokat og partner hos Horten, var 
medlem af Advokatsamfundets følgegruppe for den nye 
vejledning, som blev offentliggjort i september 2022. På 
baggrund af dette har vi bedt Rikke Søgaard Berth om at 
dele sine erfaringer og gode råd til arbejdet med advokat-
undersøgelser. 
 
Hvad er det særlige ved advokatundersøgelser?
Advokatundersøgelser er ikke et fast begreb, men bruges 
nok i offentligheden som en betegnelse for mere alvorlige 
sager, som en virksomhed eller en offentlig myndighed 
overlader det til en advokat at vurdere. For mig er de typiske 
karakteristika ved en advokatundersøgelse, at advokaten 
står for en stor del af indsamlingen af faktuelle oplysninger 
– herunder gennem interviews, og at advokaten ikke må 
medvirke til, at undersøgelsen fremtræder på en måde, som 
er i strid med de faktiske forhold – dvs. at en advokatunder-
søgelse ikke må have karakter af et ”kampskrift”.  

Hvorfor valgte du at tage del i Advokatsamfundets 
følgegruppe?
I de senere år har jeg udført en række advokatundersøgelser 
for offentlige myndigheder. Der er nogle særegne retlige 
forhold, når klienten er en offentlig myndighed, f.eks. fordi 
klienten er underlagt aktindsigt, og fordi klienten har en 
politisk valgt ledelse. Jeg fandt det vigtigt, at erfaring med 
disse aspekter indgik i følgegruppens arbejde. Selve det at 

lave en vejledning var nødvendigt for at opretholde den 
tillid, som advokatundersøgelser har – advokaten taler med 
tung vægt i samfundet, og med den vægt følger et stort 
ansvar. Den nye vejledning understøtter dette.

Hvad anser du som de største muligheder og begræns-
ninger ved advokatundersøgelser?
Fordelen for den, der vælger at få udført en advokatun-
dersøgelse er, at man får en grundig undersøgelse, og at 
man får den rådgivning – både i forhold til de juridiske 
rammer og det faktuelle grundlag – som en advokat er 
særligt trænet i at give. Derudover giver det ro til at fokusere 
på kernedriften, at sagen er overdraget til en advokat. 
Begrænsningerne er, at advokatens vurdering netop er det: 
Advokatens vurdering. Det er ikke en dom, og det vil kunne 
være nødvendigt med et retligt efterspil efterfølgende for at 
få lukket sagen helt. Så det er ikke sikkert, at sidste punktum 
er sat, når advokatundersøgelsen er færdig.

Advokatundersøgelser
En advokats erfaringer og råd

Rikke Søgaard Berth
Advokat og partner hos Horten

Er der nogle henvendelser fra opdragsgiver, hvor man 
bør gøre sig nogle flere overvejelser, før man tager 
opgaven?
Hvis en opdragsgiver allerede har besluttet sig for, at man 
f.eks. vil afskedige en direktør, og blot søger skyts til afskedi-
gelsessagen, så er en advokatundersøgelse ikke det rette in-
strument. Det er også vigtigt, at det, der ønskes undersøgt, 
har en retlig ramme – altså at man ikke beder advokaten 
om at undersøge noget, der i virkeligheden har karakter 
af holdninger, f.eks. ift. samarbejdsvanskeligheder. Jeg er 
meget tilfreds med, at det af den nye vejledning fremgår, at 
advokaten altid bør overveje, om opdraget er egnet til en 
advokatundersøgelse – og også om der bør inddrages andre 
fagligheder i arbejdet.  

I indledningen af Advokatsamfundets vejledning står 
der, at advokatundersøgelser er en ”hurtig, effektiv og 

smidig måde at opnå forståelse af et forløb og samtidig 
tilvejebringe et beslutningsgrundlag”. Hvordan opnår 
man dette? 
Som klient er det altid en god idé at sikre sig, at advokaten 
har erfaring med lignende processer. Man lærer meget hver 
eneste gang, man udfører en advokatundersøgelse, og den 
viden kommer jo den næste klient til gode. 

Hvis advokaten er erfaren, er det korrekt, at en advoka-
tundersøgelse kan være hurtig, smidig og effektiv. Men 
det kræver også noget fra klienten – bl.a. at det relevante 
materiale fremskaffes og gøres tilgængeligt på en hensigts-
mæssig måde, og at de personer, der skal interviewes, har 
mulighed for at stille op. Men allervigtigst er det nok, at 
opdragsgiveren og advokaten har en indgående drøftelse 
af kommissoriet: Hvad er det, der skal undersøges, hvilke 
type beslutninger vil det kunne lede til hos opdragsgiver, 
hvordan skal sagen undersøges etc. Tid investeret i denne 
del, vil oftest kunne spare megen tid og mange ressourcer 
senere i forløbet.

Hvad tænker du, om den store bevågenhed medierne 
har haft på en række større advokatundersøgelser?
Efter min opfattelse er det sundt, at der har været stor – og 
også kritisk – opmærksomhed omkring advokatundersøgel-
serne. Det har bidraget til at skærpe opmærksomheden på 

Jeg er meget tilfreds med, at det 
af den nye vejledning fremgår, at 
advokaten altid bør overveje, om 
opdraget er egnet til en advoka-
tundersøgelse – og også om der 

bør inddrages andre fagligheder i 
arbejdet.

Gode råd - do’s and don’ts

DO’S

• Hav en grundig dialog om kommissoriet

• Tænk andre fagligheder ind

• Tag hensyn til de personer, der gennem inter-

view deltager i sagens oplysning

DON’TS

• Undlad at påtage dig en advokatundersøgelse, 

hvor tidsplanen er urealistisk stram

• Læg dig ikke fast på en vurdering eller et udfald 

tidligt i processen
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Kurser i byggeri- og entrepriseret

LektionerKurset giver dig praktisk udbytte og er henvendt til både erfarne og mindre erfarne 
brugere af FIDIC-kontrakter. 

Undervisere: Casper Gammelgaard, advokat og partner ved Hjulmand og Rasmus 
Pedersen, jurist og ph.d-stipendiat
Afholdes: D. 28. november 2023 - Axelborg, København

Populær: FIDIC-kontrakter

Lektioner

juc.dk/
FIDIC

7

Du vil blive klædt grundigt på til at identificere de potentielle knudepunkter i byg-
geriets processer, hvor tvisterne typisk opstår, inden konflikterne i praksis har nået at 
udfolde sig således, at de helt kan afværges.

Undervisere: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater
Afholdes: D. 17. maj 2023- Axelborg, København

Forebyggelse af entreprisesager

Lektioner
juc.dk/
FOREN

7

Kurset har til formål at give deltagerne et overblik over reglerne om beskatning af 
indtægter og udgifter ved fast ejendom, værdiansættelse af fast ejendom og ejen-
domsskat samt kapitalgevinstbeskatning.

Undervisere: Janne Kastrup Larsen, advokat hos Horten og Thomas Booker, advokat 
og partner hos Horten
Afholdes: D. 11. maj 2023- Axelborg, København

Skat og fast ejendom

Lektioner
juc.dk/

FASTSKAT
7

Kurset giver dig en forståelse og grundlag for at strukturere de mange forskellige juri-
diske spørgsmål som knytter til håndhævelsen af plan-, bygge- og miljølovgivningen 
og hvordan disse spørgsmål er besvaret i nyere retspraksis.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr. Jur. På Københavns Universitet
Afholdes: D. 22. maj 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Håndhævelse og tilsyn af bygge-, plan- og miljølovgivningen

Lektioner

juc.dk/
HAAND

7

På kurset lærer du at styre udenom de faldgruber, der er forbundet med rådgivning 
vedrørende både udbuds-, entreprise- og forsikringsret og får et værdifuldt overblik 
over, hvordan retsreglerne påvirker hinanden indbyrdes.

Underviser: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater
Afholdes: 11. oktober 2023 - Axelborg, København

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil

Lessons

juc.dk/
UDENFOR

7

Rikke Søgaard Berth, 
Advokat og partner hos Horten

Rikke har omfattende erfaring med at rådgive of-
fentlige myndigheder, offentligt ejede selskaber og 
andre organisationer i spændingsfeltet mellem of-
fentlig og privat. Hendes ekspertise omfatter blandt 
andet organiseringen af det offentliges opgaver og 
offentlig-privat samarbejde samt whistleblowerord-
ninger og advokatundersøgelser. 

Rikke var medlem af Advokatsamfundets følgegrup-
pe for den nye vejledning om advokatundersøgelser. 

de særlige krav, der bør stilles til processen ifm. undersøgel-
serne. Det understøtter, at vi som stand fastholder et højt 
fagligt niveau i sagerne. Debatten har nok også bidraget til, 
at opdragsgiverne har en forståelse for, at ikke alle spørgsmål 
er egnede til at få undersøgt af en advokat – og ikke mindst: 
At der er særlige hensyn at tage til de personer, der undersø-

ges, og de personer, der f.eks. gennem interviews bidrager til 
oplysning af sagerne. Her har der helt sikkert været meget at 
lære – og det gav anledning til gode drøftelser i følgegrup-
pen, et fyldigt afsnit i den nye vejledning og en særskilt guide 
til de personer, der på den ene eller anden måde deltager i en 
advokatundersøgelse.

Er du interesseret i at vide mere om Advoka-
tundersøgelser, tilbyder JUC kurset ved samme 
navn d. 14. september med Rikke Søgaard Berth 
som underviser

På kurset  ”Advokatundersøgelser” giver Rikke en 
gennemgang af advokatundersøgelser, hvor hun 
tager afsæt i sagens forløb. 

Du vil bl.a. få konkrete anbefalinger til udarbejdelse 
af kommissorier, viden om indberetningsordninger 
m.m.

https://juc.dk/produkter/fidic-kontrakter?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/ejendomshandel-for-viderekomne-jura-and-praktik
https://juc.dk/produkter/ejendomshandel-for-viderekomne-jura-and-praktik
https://juc.dk/produkter/forebyggelse-af-entreprisesager?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/skat-og-fast-ejendom?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/bestyrelsesansvar-i-finansielle-virksomheder
https://juc.dk/produkter/bestyrelsesansvar-i-finansielle-virksomheder
https://juc.dk/produkter/handhaevelse-og-tilsyn-af-bygge-plan-og-miljolovgivningen?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/bestyrelseskontrakter
https://juc.dk/produkter/bestyrelseskontrakter
https://juc.dk/produkter/udbuds-entreprise-og-forsikringsrettens-samspil?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/compliance-internal-investigations
https://juc.dk/produkter/compliance-internal-investigations
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Kurser i digital tinglysning

På kurset bliver du præsenteret for de særlige forhold, som den almene boligsektors 
organisering giver anledning til sammen med baggrunden for disse forhold og løs-
ningsforslag.

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen, Birthe Houlind, advokat og centerchef for Jura og Udlejning hos 
KAB og Elmir Tartic, chefkonsulent hos Indenrigs- og Boligministeriet
Afholdes: D. 24. maj 2023 - Axelborg, København

Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning

Lektioner
juc.dk/

ALMENBO
7

På kurset om ejerlejlighedsloven og normalvedtægten bliver du opdateret på seneste 
lovændring, seneste retspraksis og de erfaringer underviserne har gjort sig siden den 
nye ejerlejlighedslovs ikrafttræden.

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen og Kristian Dreyer, advokat og partner hos GALST Advokataktiesel-
skab
Afholdelse: 12. juni 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Ejerlejlighedslov og normalvedtægt

Lektioner
juc.dk/

EJERNOR
7

På dette kursus får du en gennemgang af et forældrekøb – lige fra indgåelse af købsaf-
talen – rådgivning, gennemgang af dokumenter, berigtigelse samt de skattemæssige 
regler, gaver og anfordringsgældsbreve. 

Undervisere: Jørgen Frausing, Senior Tax Manager hos TVC Advokatfirma og Ulla 
Zurita, advokat og partner hos Homann Advokater
Afholdes: D. 5. oktober 2023 - Axelborg, København

Forældrekøb med rådgivning, berigtigelse og skattemæssige regler

Lektioner

juc.dk/
FORKOB

7

På kurset vil vi gennemgå en handel på et hus og en handel på en ejerlejlighed, og 
bl.a. se på forskellene – både i forhold til regler, men også i forhold til handlens doku-
menter, sikkerhedsstillelse m.v. 

Underviser: Ulla Zurita, advokat og partner hos Homann Advokater
Afholdes: D. 1. juni 2023 - Axelborg, København

Ejendomshandel i praksis

Lektioner

juc.dk/
EJEND

7

På dette kursus får du overblik over de krav, der stilles til ledelsen i finansielle virksom-
heder via indblik i den finansielle regulering og Finanstilsynets praksis og retspraksis 
om bestyrelsesansvar.

Undervisere: Gitte Danelund, advokat og indehaver af Sustainable Compliance Advo-
katfirma og Søren Lundsgaard, advokat og partner hos Bech-Bruun
Afholdes: D. 26. oktober 2023 - Axelborg, København

Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder

Lektioner

juc.dk/
BESTFIR

7

På kurset får du bl.a. Indsigt i, hvilke forhold der er egnede til at få undersøgt gennem 
en advokatundersøgelse – og hvilke der ikke er. 

Underviser: Rikke Søgaard Berth, advokat og partner hos Horten
Afholdes: D. 14. september 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Advokatundersøgelser

Lektioner

juc.dk/
UNDERSOG

7

The goal of the training, through interactive case studies of real company cases, is to 
help participants and in turn their organizations to understand their obligations un-
der anti-corruption and bribery laws and take necessary steps to ensure compliance.

Teacher: Caroline Onyango-Dyregaard, Senior Compliance Counsel, Novo Nordisk
Time and place: September 27 2023 - Axelborg, Copenhagen

Nyhed: Anti-Corruption and Bribery Training

Lessons
juc.dk/
ANTI

14

As a participant, you become aware of various factors and hidden weaknesses that can 
hinder a law firm’s development in the short and / or long term.

Teacher: Paul Bellamy, Owner & CEO at Bellamy Consulting AS
Time and place: Ocotber 24 2023 - Axelborg, København

Business Expansion - For Lawyers and Law Firms

Lessons

juc.dk/
BUSEX

7
Det digitale tinglysningsakademi er et forum, som behandler aktuelle temaer og pro-
blemstillinger inden for digital tinglysning. Du opnår indsigt til at kunne omsætte ny 
viden og erfaring i dit daglige virke.  

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen og relevant medunderviser til det enkelte møde
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Populært: Det årlige digitale tinglysningsakademi

Lektioner
juc.dk/
DDT23

12

Akademiet behandler aktuelle temaer og problemstillinger, hvor der er særlige udfor-
dringer med en tinglysningsekspedition og med tinglysning vedr. erhvervsejendom-
me og landbrug på et højt niveau.

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen og Ellen Marie Kaae, ansvarlig leder på Tingbladet.dk
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Digital tinglysningsakademi - Landbrug og erhverv

Lektioner
juc.dk/
DDTLE

12

https://juc.dk/produkter/almene-boligselskaber-administration-af-ejendomsret-og-pantsaetning?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/ejerlejlighedsloven-og-normalvedtaegt?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
http://juc.dk/DRAFTI
https://juc.dk/produkter/foraeldrekob-med-radgivning-berigtigelse-og-skattemaessige-regler?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
https://juc.dk/produkter/ejendomshandel-i-praksis?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/distributionsret
https://juc.dk/produkter/distributionsret
https://juc.dk/produkter/bestyrelsesansvar-i-finansielle-virksomheder?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
http://juc.dk/lea
https://juc.dk/produkter/advokatundersogelser?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/ivaerksaetterens-juridiske-radgiver
https://juc.dk/produkter/ivaerksaetterens-juridiske-radgiver
https://juc.dk/produkter/anti-corruption-and-bribery-training?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-okonomi-og-regnskab
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-okonomi-og-regnskab
https://juc.dk/produkter/business-expansion-for-lawyers-and-lawfirms?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
https://juc.dk/produkter/det-arlige-digitale-tinglysningsakademi?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
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Anbefalingerne om god fondsledelse er nye. De indeholder 17 anbefalinger. Det er 
helt afgørende at have kendskab til de nye anbefalinger, hvis bestyrelsesarbejdet i 
fonden skal professionaliseres. 

Underviser: Christina Steen, advokat og partner hos Horten
Afholdes: D. 11. september 2023 - Axelborg, København

Corporate Governance - Nye tendenser

Lektioner

juc.dk/
CORGOV

7

This one-day seminar is meant to help Scandinavian lawyers draft better contracts in 
English. By the end of the seminar, the participants should be able to recognise clums-
ily drafted terms and confidently rewrite them into clear, simple English.

Teacher: Kevin Harris, Owner of Acorn English Consultants
Time and place: May 10 2023 - Axelborg, Copenhagen

Popular: Drafting Contracts for Experienced Contractors

Lessons

juc.dk/
DRAFTEX

7

Dette kursus er en del af et grundkursus på to dage, som du kan tage samlet for at 
opnå en grunduddannelse som Compliance Officer. Der lægges stor vægt på praktisk 
anvendelighed, hvorfor der på kurset vil blive gennemgået og udleveret paradigmer.

Underviser: Annelise Warrer, Senior VP, Group Head of Compliance and AML hos 
Nykredit
Afholdes: D. 11. - 12. oktober . november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Compliance i den finansielle sektor 

Lektioner
juc.dk/
COMFIR

14

Du får et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde 
giver anledning til. Du får også sat fokus på, hvordan de typiske problemstillinger 
håndteres.

Undervisere: Johan Weihe, advokat og partner hos Bech-Bruun, Niklas Bjerggaard 
Andersen, partner i Deloitte Tax & Legal
Afholdes: D. 23. maj 2023- Axelborg, København

Nyhed: Fondsbeskatning - Fokus og faldgruber

Lektioner
juc.dk/
FSKAT

4

Kurset giver dig en generel indføring i reglers anvendelsesområde og, i mangel af 
dansk praksis på området, input til hvordan FDI screeningsystemer administreres i 
andre lande.

Underviser: Nikolaj Juhl Hansen, advokat og partner hos DreistStorgaard Advokater
Afholdes: D. 28. september 2023 - Axelborg, København

Den danske investerings-screeningslov

Lektioner
juc.dk/
INVEST

4

Kurser i erhvervs- og selskabsret, bank- og 
finansieringsret samt bestyrelsesarbejde

Koncipering og forhandling af fremhævede klausuler

Underviser:

Kurset indeholder en kort gennemgang af baggrundsretten og en overordnet 
fremstilling af de grundlæggende forskelle mellem civil law and common law, 
med fokus på fortolkning og konciperingsstil. Kurset vil fokusere på ansvarsbe-
stemmelser og indeholde en gennemgang af en række forskellige ansvarsregimer 
og bestemmelser, som langt de fleste erhvervskontrakter indeholder og som par-
terne bør forhold sig til.

Udvidet kontraktret - 
Med fokus på ansvar

Peter Istrup
Advokat (H), ph.d. og partner 
hos Horten

Kursus d. 8. juni 2023
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På dette kursus vil du lære at aflæse og forstå meningen bag andres verbale og non-
verbale signaler. 

Undervisere: Jasper Frost, ekspert i elicitation- og adfærdsanalyse samt direktør i 
ALPHA Intelligence Group og Josefine Wiinberg, Co-Founder og direktør hos ALPHA 
Intelligence Group
Afholdes: D. 11. maj 2023 - Axelborg, København

Populært: Løgndetektion

Lektioner
juc.dk/
LOEGN

7

På dette kursus får du en introduktion til de særlige forhold, der ofte gør sig gældende 
ved M&A-tvister.

Undervisere: Jacob Møller Dirken, advokat og partner hos Accura Advokatpartnersel-
skab, Daniel Haue Jakobsen, advokat og associeret partner hos Accura Advokatpart-
nerselskab
Afholdes: D. 3. august 2023 - Axelborg, København

M&A-tvister

Lektioner

juc.dk/
M&A

4

This course will equip you with the fundamental knowledge and tools necessary to 
identify and mitigate sanctions risks in your business. 

Teachers: Anders Amstrup Fournais, partner og advokat (H) hos Hafnia Law Firm, Sa-
rah Bisgaard Møller, Assistance Attorney at Hafnia Law, Iris Marieke Kleinekorte, Head 
of Group Legal Compliance at NTG Nordic Transport Group A/S , and Jeff Nielsen, 
International Sanctions & Export Controls Lawyer at Rambøll
Time and place: June 14 and 15, 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Sanctions Compliance 

Lessons
juc.dk/

SANCOM
14

Kurset klæder deltagerne på til at identificere og håndtere problemstillinger vedrø-
rende erstatningsansvar for direktion og bestyrelse. 

Undervisere: Kolja Staunstrup, advokat og partner hos Kromann Reumert, Lotte 
Noer, advokat og partner hos Punct Advokater og Niklas Theter, Nordic Financial 
Lines Manager, Liabilities hos RiskPoint A/S
Afholdes: D. 28. august 2023 - Axelborg, København

Ledelsesansvar i praksis

Lektioner
juc.dk/ 
LEDA

7

I løbet af kurset får du mulighed for at udvide din viden om mediation, og hvordan 
mediation og rets- og voldgiftsprocedurer kan interagere som tvistbilæggelsesmeto-
der, på en måde, der skaber merværdi for de tvistende parter.

Underviser: Gert Nilsson Edlrimner, advokat og partner hos Advokatfirma Eldrimm
Afholdes: D. 5. oktober 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Mediation i kommercielle sammenhænge

Lektioner

juc.dk/
MEDKOM

7

På dette 2-dagskursus får du en solid og opdateret indførding i samt et brush-up på 
selsksbsretten med fokus på kapitalselskaber. 

Undervisere: Peter Michael Andersen, advokat (H) og partner hos Capital Law Firm, 
Troels Michael Lilja, professor og PhD ved Juridisk Insitut, Syddansk Universitet
Afholdes: D. 15. - 16. maj 2023 - Axelborg, København

Populært: Grundkursus i selskabsret

Lektioner
juc.dk/

SELSKAB
14

Et specialistkursus om de problemområder, der støder op til eller er forbundet med 
finansielle leasingaftaler, som giver dig et sikkert grundlag for eventuelle særvilkår 
eller tilretninger

Undervisere: Carsten Ceutz, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm 
og Christian Brandt, direktør i Finans og Leasing
Afholdes: D.  26. september 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Leasing - Juraen og praktikken

juc.dk/
LEALektioner

7

Kurset giver dig redskaber til ikke bare at planlægge og strukturere såvel individuel 
som kollektiv investering, men også vurdere og analysere eksisterende strukturer.

Undervisere: Peter Holdt Holsteen, Head of Fund Legal hos Nykredit, Kim Esben 
Stenild Høibye, advokat og partner hos Lund Elmer Sandager og Jakub Zakrzewski, 
advokat hos Lund Elmer Sandager
Afholdes: D. 5. oktober 2023 - Axelborg, København

Investment & Asset Management Structuring

Lektioner
juc.dk/
INVAS

7

Du får udbygget din værktøjskasse og bliver opdateret på de nyeste tendenser inden 
for M&A, herunder de internationale tendenser.

Undervisere: Daniel Christian Hovelsø, Director hos Carnegie Investment Banking & 
Jesper Sylvest Nielsen, Associate Director hos Carnegie Investment Banking & Sebasti-
an Ingversen, advokat og partner hos DLA Piper
Afholdes: D. 24. maj 2023 - Axelborg, København

Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister

Lektioner
juc.dk/

MASPEC
7

Erhvervs- og selskabsret, bank- og finan-
sieringsret samt bestyrelsesarbejde
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https://juc.dk/produkter/sanctions-compliance?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
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https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/mediation-i-kommercielle-sammenhaenge?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-selskabsret?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/sundhedsret
https://juc.dk/produkter/sundhedsret
https://juc.dk/produkter/leasing-juraen-og-praktikken?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/konkurrenceret-i-praksis
https://juc.dk/produkter/konkurrenceret-i-praksis
https://juc.dk/produkter/investment-and-asset-management-structuring?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral+&utm_campaign=Content_Katalog_w20
https://juc.dk/produkter/venturekapital-investeringer
https://juc.dk/produkter/venturekapital-investeringer
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https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter


 2322

Legal Project Management har eksisteret i 
mere end 15 år, og metoden bliver anvendt på 
globalt plan. Metoden for juridisk projektle-
delse kan hjælpe med at imødekomme de sti-
gende krav og forventninger, der bliver stillet 
til advokathuset, virksomhedsjuristen, lederen 
og den enkelte advokat. Det fortæller Marion 
Ehmann, der dagligt arbejder som konsulent, 
og har rådgivet samt uddannet advokater i 
Legal Project Management de sidste 10 år.

Vi har mødt Marion Ehmann for at blive klogere på projekt-
styringsmetoden, der er særligt rettet mod advokater og 
jurister. 

Marion har en baggrund som advokat, og hendes interesse 
for metoden opstod grundet en undren over ”hvorfor 
arbejder vi som vi gør? Er det virkelig det mest hensigts-
mæssige?”. Da Marion blev præsenteret for Legal Project 
Management, fandt hun værktøjer, som hun og hendes 
kolleger kunne omsætte til effektivisering af arbejdsproces-
serne, øget klienttilfredshed og fastholdelse af talenter. 

Ved vores møde med Marion påpeger hun, at der alt 
for længe har eksisteret en falsk præmis om, at der ikke 
arbejdes med projekter inden for det juridiske område. 

Marion pointerer, at alle juridiske sager er projekter, som 
dermed bør behandles med øje for projektledelsesmetoder. 
Desværre er de færreste advokater uddannet i at arbejde 
med projektledelse, og det bliver ofte nedprioriteret i det 
juridiske arbejde. Denne prioritering ønsker Marion Ehmann 
at forandre og dermed også ændre historiefortællingen om 
rollen som projektledere.

Legal Project Management står på skuldrene af den gene-
relle Project management-metode, hvorfra man nøje har 
udvalgt og testet de værktøjer, der kan bruges i en juridisk 
kontekst. Det er værktøjer, som flere advokater og jurister, 
har benyttet sig af i praksis i forskellige situationer, og derfor 
ved man, at de virker. Legal Project Management indeholder 
altså kun de dele af projektledelse, der har værdi i denne 
henseende. Bruger man metoden korrekt, vil man opdage, 
at man kan organisere og tydeliggøre processerne for orga-
nisationen, teamet, den enkelte medarbejder og klienten. 

Fordelene ved juridisk projektledelse for advokatvirk-
somheder
Det juridiske marked har ændret sig betydeligt de seneste 
år. Det ses både på klienternes forventninger og på nogle af 
de interne udfordringer, man møder i praksis. Disse udfor-
dringer kan Legal Project Management være med til at løse 
– eller i hvert fald mindske, fortæller Marion.

Legal Project Management 
En globalt anerkendt metode skræddersyet til advokaten og juristens hverdag

Marion Ehmann
Tysk advokat , ICF-certificeret og Certified Legal 
Project Practioner ved ILPM

Nogle af de typiske udfordringer, som Legal Project 
Management kan afhjælpe er:

• Forbedre relationen til klienten ved at forstå og imøde-
komme deres behov

• Undgå misforståelser og opgaver, der ikke kan fakture-
res, fordi klienten ikke værdsætter det

• Større medarbejdertilfredshed

Klientens forventninger om ”more for less”
Vi ser ind i en tendens, hvor klienterne forventer mere 
rådgivning for et mindre beløb. Dette er en udfordring, da 
advokaterne naturligvis ønsker tilfredse kunder, men også 
må varetage en økonomisk bæredygtig forretningsmodel. 
Presset varierer bl.a. på baggrund af advokathusets mar-
kedsposition og opgavens kompleksitet.
Én måde man kan imødekomme tendensen ”more for less”, 
er at skabe tydelighed omkring klientens behov og sagens 
størrelse tidligt i processen. Foruden at identificere klientens 
behov og sagens kerne, vil man også definere, hvor mange 
ressourcer, man forventer, der skal involveres for at løse 
sagen. Dette kan man f.eks. opnå gennem omhyggelig 
udforskning og afgrænsning af opgaven, hvilket er funda-
mental god projektledelse. 

Klienten og advokaten har ikke altid samme prioritering. For 
mange advokater bliver organiseringen af arbejdet rundt 
om de juridiske opgaver ikke prioriteret, men fra klientens 
perspektiv kan det være essentielt, og noget de vil savne, 
hvis dette ikke bliver prioriteret. 

Ifølge Marion skyldes det, at ”klienterne ofte er mere skolede 
i projektledelse, end advokaten er”.  Klienten kan bedømme 
om der mangler overblik over projektet, om de involverede 
parter udfører dobbeltarbejde, og om der opstår overra-
skende elementer, som alle kan lede til, at budgettet bliver 
overskredet. 
De fleste klienter har imidlertid sværere ved at bedømme 
kvaliteten af det juridiske arbejde. Derfor vil håndteringen af 
en juridisk sag ofte være nemmere for klienten at bedømme, 
end kvaliteten af den juridiske rådgivning. 

Marion har også talt med mange klienter, der oplever ”over 
lawyering”, hvor klienten søger bistand til en mindre sag, 
som advokaten behandler i et langt større omfang. En af 
årsagerne til at dette sker er bl.a., at man ikke har defineret 
opgaven tydeligt ved begyndelsen af arbejdet. Marion 
fortæller, at advokater har en tendens til at overkomplicere 
rådgivning, fordi man ønsker at vende hver en sten, hvor 
klienten til tider vil føle, at den rådgivning man modtager, er 
af en helt anden skala, end efterspørgslen. 

Det forkromede overblik 
Ved større sager er det fordelagtigt at dele forløbet op i 
faser. Således kan man opnå, at hele processen bliver mere 
tydelig for de involverede parter, da man får overblik over, 
hvor man er og hvad der venter forude. 
Når en sag deles op, skaber man ligeledes mere tydelige 
forventninger og transparens af, hvem der er involveret og 
hvilke informationer, de skal have for at løse den respektive 
sag. 
Således bliver opgaveløsningen mere struktureret – man 
ved, hvad der skal gøres og man får flere effektive arbejdsti-
mer, der kan faktureres.

Kampen om talent
En anden tendens, som er blevet tydelige de seneste år 
er, at unge talenter, søger et mere afbalanceret forhold 
mellem arbejdstid og fritid samt mere forudsigelighed. Det 
er et essentielt behov at anerkende, når advokathusene 
skal tiltrække og fastholde talenterne. Udfordringen er ikke 
nødvendigvis, at der i perioder er et øget arbejdspres, men 
når det bliver status quo, og der ikke er overblik og forudsi-
gelighed, kan det medvirke til, at medarbejderne søger væk. 
Marion mener, at arbejdet med ”Legal Project Management” 
kan skabe forudsigelighed og kontrol over, hvem der gør 
hvad, hvem der skal bruge hvilke oplysninger, og hvad der 
forventes af den enkelte. Det vil desuden give mere tid til de 
sjove opgaver - de juridiske opgaver.

Fordelene for in-house jurister og juridiske afdelinger
Marion understreger, at LPM ikke kun er oplagt for advo-
kater og advokathuse. Virksomhedsjurister drager også 
store fordele af metoden, når de implementerer den i deres 
arbejde. Her kan de bl.a. tackle udfordringen ”so much to do, 
so little time”. Virksomhedsjuristen må ofte spørge sig selv 
”er dette en opgave for os, eller skal andre afdelinger klare 
den?” og ”hvordan forbedrer vi samarbejdet?”. 
Det samme ses i de andre afdelinger af huset, hvor der kan 
opstå tvivl om, hvorvidt opgaven er af juridisk karakter. 
Dette ser man både i det private og i det offentlige. Det er 
en stressfaktor for virksomhedsjuristen, at de får opgaven 

Advokater er ofte 
projektledere ved et tilfælde

Det er ikke størrelsen, der bestem-
mer om det er projekt. Alle juridi-
ske sager – ligegyldigt størrelsen 

– er per definition et projekt

Marion deler en historie om en reaktion, hun fik, 
fra en CFO i en virksomhed, som udrullede LPM og 
løbende uddannede advokaterne i metoden. CFO’en 
fortalte, at man kunne se, hvem der var blevet præ-
senteret for metoden, fordi de havde færre timer, der 
ikke kunne faktureres. 
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På dette kursus får du indsigt i avancerede modeller og viden til at tackle de juridiske 
udfordringer, som man møder i forhold til klienter. 

Undervisere: Peter Michael Andersen, advokat (H) og partner hos Capital Law Firm & 
Søren Friis Hansen, Lic.jur. og professor på Juridisk Institut, Copenhagen Business School
Afholdes: D. 31. maj 2023 - Axelborg, København 

Vedtægter og ejeraftaler

Lektioner

juc.dk/
VEDEJ

7

Dette kursus fokuserer på bestemmelser der stort set altid giver genstand for forhand-
linger og overvejelser, nemlig ansvarsbestemmelser.

Undervisere: Peter Istrup, advokat (H), ph.d. og partner hos Horten
Afholdes: D. 8. juni 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Udvidet kontraktret - Med fokus på ansvar

Lektioner

juc.dk/
UDKON

4

På dette kursus får du indsigt i de komplekse emner ved tvangsopløsning af kapi-
talselskaber.

Underviser: Carsten Ceutz, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm 
Afholdes: D. 9. oktober 2023 - Axelborg, København

Tvangsopløsninger for specialister

Lektioner

juc.dk/
TVANGOP

4

På kurset kommer vi rundt om både regler for whistleblowerordninger, og hvordan 
virksomheder mest hensigtsmæssigt kan indrette ordningerne.

Underviser: Søren Skjerbek, advokat og partner hos Norrbom Vinding
Afholdes: D. 22. maj 2023 - Axelborg, København

Whistleblowerordninger i praksis for virksomheder 

Lektioner

juc.dk/
WHISTLO

4

Kurset giver  grundlæggende indføring i rækkevidden af EU’s regler om naturbeskyt-
telse, men belyser ikke alene reglernes begrænsning for gennemførelse af projekter, 
men også hvilke muligheder reglerne anviser for at gennemføre projekter.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr. Jur. På Københavns Universitet
Afholdes: D. 7. juni 2023 - Axelborg, København

EU’s naturbeskyttelse - Begrænsninger og muligheder for projekter

Lektioner

juc.dk/
EUNATUR

7

Erhvervs- og selskabsret, bank- og finan-
sieringsret samt bestyrelsesarbejde

EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

for sent, og i disse situationer kan god projektledelse være 
alfa og omega. 

Man kan frigive tid til at tænke over smartere løsninger, 
som også gør arbejdet sjovere. Det kan man bl.a. opnå ved 
at mindske misforståelser eller jagte folk, som skal lave op-
gaver, eller afklare misforståelser, som skulle være gjort før, 
klare sidste-øjebliksopgaver, som kunne være klaret mere 
effektivt for en uge siden.  
Dermed kan Legal Project Management være et godt værk-
tøj til at fokusere på kerneopgaven.  

Den 29. august kan du møde Marion Ehmann på 
kurset ”Legal Project Management”.

Typisk feedback efter en workshop om LPM er, at 
deltagerne føler, at de er i kontrol over deres sager, 
frem for at blive jagtet af dem. Den kontrol er meget 
vigtig. 
Det er også essentielt at kunne styre sin tid, så man 
ikke spilder den på opgaver, der ikke skaber værdi, 
og dermed få mere tid til at fokusere på de juridiske 
opgaver.
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juc.dk/
NYTEUD

This course will equip you with the fundamental knowledge and tools necessary to 
identify and mitigate sanctions risks in your business. 

Teachers: Anders Amstrup Fournais, partner og advokat (H) hos Hafnia Law Firm, Sa-
rah Bisgaard Møller, Assistance Attorney at Hafnia Law, Iris Marieke Kleinekorte, Head 
of Group Legal Compliance at NTG Nordic Transport Group A/S , and Jeff Nielsen, 
International Sanctions & Export Controls Lawyer at Rambøll
Time and place: June 14 and 15, 2023 - Axelborg, København

New: Sanctions Compliance

Lessons
juc.dk/

SANCOM
14

På kurset lærer du at styre udenom de faldgruber, der er forbundet med rådgivning 
vedrørende både udbuds-, entreprise- og forsikringsret og får et værdifuldt overblik 
over, hvordan retsreglerne påvirker hinanden indbyrdes.

Underviser: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater
Afholdes: D. 11. oktober 2023 - Axelborg, København

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil

Lektioner
juc.dk/

UDENFOR
7

Formålet med dette kursus er at udfordre og opdatere den erfarne udbudspraktiker 
og udbudsrådgiver på sidste nyt samt de seneste tendenser inden for udbudsretten.

Undervisere: Martin Stæhr, advokat og partner hos Advokatfirmaet Stæhr Schütze 
Ingemann & Rasmus Horskjær Nielsen, advokat hos Andel
Afholdes: D. 13. juni 2023 - Axelborg, København

Udbudsret for specialister

Lektioner
juc.dk/

UDSPEC
7

Kurset giver dig en forståelse for det familieretlige system som helhed samt de forskel-
lige samværstypers overordnede gang gennem skilsmissesystemet. 

Undervisere: Nanna Bolund, advokat hos SamværsAdvokaten, Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik, Tanja Graabæk, advokat hos SamværsAdvokaten, Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik 
Afholdes: D. 7 september 2023 - Axelborg, København

Administrativ håndtering af samvær

Lektioner
juc.dk/
ADSAM

7

EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

For at kunne foretage ægtefælleskifter og udarbejde bodelingsaftaler er det nødven-
digt at kende de nye regelsæt  - Både de helt nye eller dem, der er ændret. 

Undervisere: Jørgen U. Grønborg, advokat og partner hos Advokaterne Sankt Knuds 
Torv & Linda Nielsen, professor, dr.jur. Hos Københavns Universitet og formand for 
Finans Danmarks Task Force
Afholdes: D. 9. maj 2023 - Axelborg, København

Ægtefælleskiftet - Praktiske bodelingsspørgsmål

Lektioner

juc.dk/
AEGTESKIFT

7

I løbet af 2023 træder den nye Barnets Lov i kraft. På dette kursus får du overblik og 
indblik i den nye lovs indvirkning på anbringelsessager.

Undervisere: Gerd Sinding, dommer ved retten på Frederiksberg og leder af Justitia 
Akademi og Maiken Breum, advokat (L) og partner hos Advodan
Afholdes: D. 31. oktober 2023 - Axelborg, København

Tvangsanbringelse af børn og unge

Lektioner

juc.dk/
TVANGAN

7

Kurset giver dig en forståelse for en række konkrete emner inden for  samværsområdet, 
som er værd at kende til, hvis du arbejder med eller vil arbejde med samværssager.

Undervisere: Nanna Bolund, advokat hos SamværsAdvokaten, Advokatfirmaet Strauss 
& Garlik, Tanja Graabæk, advokat hos SamværsAdvokaten, Advokatfirmaet Strauss & 
Garlik 
Afholdes: D. 25. maj 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Samvær

Lektioner
juc.dk/

SAMVAER
7

LektionerKurset vil tage afsæt i de problemstillinger, som virksomheder og rådgivere møder, 
både i det daglige arbejde og i forbindelse med transaktioner.

Undervisere: Cecilie Sivertsen, senioradvokat, Gorrissen Federspiel og Erik Kjær Han-
sen, advokat og partner, Gorrissen Federspiel
Afholdes: 27. september 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Nyt inden for konkurrenceretten 

Lektioner

juc.dk/
KONNYT

7

Familie- og arveret

På kurset vil du blive præsenteret for de særlige forhold, som den almene boligsektors 
organisering giver anledning til sammen med baggrunden for disse forhold og løs-
ningsforslag.

Underviser: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør for 
Fuldmægtigen
Afholdes: D. 24. maj 2023 - Axelborg, København

Almene boligselskaber - Administration af ejendomsret og pantsætning

Lektioner
juc.dk/

ALMENBO
7

Kurset er praktisk orienteret, og du vil få gode fif og råd til den selvstændige berigti-
gelse af ejendomshandler generelt.

Underviser: Ulla Zurita, advokat og partner hos Homann Advokater
Afholdes: D. 9. maj 2023 - Axelborg, København

Ejendomshandel for viderekomne - Jura & praktik

Lektioner

juc.dk/
EJVI

7

Fast ejendom og lejeret
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https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
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På dette kursus undersøges de hyppigste årsager til entreprisetvister med fokus på, 
hvor i processen der oftest opstår problemer i byggeriet.

Underviser: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater
Afholdes: D. 17. maj 2023 - Axelborg, København

Forebyggelse af entreprisesager

Lektioner

juc.dk/
FOREN

7

Fast ejendom og lejeret

På dette populære kursus bliver du klædt godt på til selvstændigt at kunne berigtige 
en ejendomshandel, herunder den tinglysningsmæssige ekspedition og hele handels-
ekspeditionen. Det udleverede materiale kan efterfølgende bruges som opslagsværk. 

Underviser: Ulla Zurita, advokat og partner hos Homann Advokater
Afholdes: D. 1. juni 2023 - Axelborg, København

Ejendomshandel i praksis

Lektioner

juc.dk/
EJEND

7

På kurset bliver du opdateret på seneste lovændringer, seneste retspraksis og de erfa-
ringer underviserne har gjort sig siden den nye ejerlejlighedslovs ikrafttræden.

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen og Kristian Dreyer, advokat og partner hos GALST Advokataktiesel-
skab 
Afholdes: 12. juni 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Ejerlejlighedslov og normalvedtægt

Lektioner
juc.dk/

EJERNOR
7

Kursets formål er at ajourføre dig med de mest aktuelle problemstillinger inden for 
erhvervslejeretten samt behandlingen og løsningen af disse problemstillinger.

Undervisere: Leif Djurhuus, advokat og partner hos KLAR Advokater & Luise Christen-
sen, advokat og partner hos Accura
Afholdes: D. 22. maj 2023 - Axelborg, København

Erhvervslejerettens mest aktuelle emner

Lektioner
juc.dk/

AKTUEL
7

Kurset giver dig et detaljeret kendskab til spørgsmål vedrørende lejens størrelse og 
reguleringen heraf med udgangspunkt i den nyeste praksis på området, samt erfa-
ringsudvekling mellem deltagere og underviser.

Underviser: Michael Bech Jørgensen, sekretariatsleder og faglig chef ved husleje- og 
beboerklagenævnenes skretariat i Aarhus
Afholdes: D. 3. oktober 2023 - Axelborg, København

Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold

Lektioner
juc.dk/

STORLEJE
7

På dette kursus får du en indføring i naboretten med udgangspunkt i udviklingen af 
de naboretlige grundsætninger i nyere retspraksis. 

Underviser: Peter Pagh, professor og dr. jur. på Københavns Universitet

Afholdes: D. 28. august 2023 - Axelborg, København

Naboret

Lektioner

juc.dk/
NABO

7

Kurset kommer hele vejen rundt: Fra en parts overvejelser om lejeregulering, ensidigt 
indhentede erklæringer, bevissikring, editionspligt, vidner, selve hovedforhandlingen 
og proceduren.

Undervisere: Christian Lundblad, retspræsident i Retten på Frederiksberg og Leif 
Djurhuus, advokat og partner hos KLAR Advokater
Afholdes: D. 14. september 2023 - Axelborg, København

Populært: Markedslejesager i bolig- og erhvervslejeretten

Lektioner
juc.dk/

MARKLEJ
7

Kurset har til formål at give dig et overblik over reglerne om beskatning af indtægter 
og udgifter ved fast ejendom, værdiansættelse af fast ejendom og ejendomsskat samt 
kapitalgevinstbeskatning, herunder særlig fokus på de nye regler om lagerbeskatning.

Undervisere: Janne Katrup-Larsen, advokat hos Horten & Thomas Booker, advokat og 
partner hos Horten 

Afholdes: D. 11. maj 2023 - Axelborg, København

Skat og fast ejendom

Lektioner

juc.dk/
FASTSKAT

7

På dette kursus får du opdateret din viden om alle væsentlige forhold inden for an-
delsboligretten i bred forstand. Opdateringen vil omfatte retspraksis og lovændringer 
fra 1. oktober 2021 og frem til kursets afholdelse.

Underviser: Kristian Dreyer, advokat og partner hos GALST Advokataktieselskab
Afholdes: D. 23. maj 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Årlig opdatering på andelsboligområdet

Lektioner

juc.dk/
OPDATANDEL

7
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På kurset gennemgår vi advokatansvaret og ser på typetilfælde. Herudover går vi i 
dybden med advokatansvarsforsikringen og de praktiske udfordringer.

Undervisere: Jacob Møller Dirksen, advokat og partner hos Accura, Michael Kjær 
Lauritsen, advokat, partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab og Kim Holm 
Christensen, advokat og skadechef hos HDI Global Specialty SE, Denmark
Afholdes: D. 4. september 2023 - Axelborg, København

Advokatansvarssager og advokatansvarsforsikring i praksis

Lektioner
juc.dk/

ADVOANS
7

På dette årlige kursus i lejeret bliver du opdateret på aktuelle forhold i lejeretten og får 
konkrete anvisninger til, hvordan du skal arbejde med lejeretssager.

Undervisere: Claus Rohde, landsdommer i Vestre Landsret og Hans Henrik Edlund, 
professor og lic. Jur. Ved Aarhus Universitet
Afholdes: Flere datoer i juni og august i hhv. Axelborg, København og Aarhus

Populært: Årlig lejeretlig opdatering

Lektioner

juc.dk/
ARLIGOP

7

Fast ejendom og lejeret

Billeasing har i de seneste år vundet en enorm udbredelse i Danmark; både på er-
hvervs- og forbrugersiden. Det er kursets formål at give kursisterne en grundig indsigt 
i, hvad billeasing er, og hvilke regler, der regulerer området.  

Underviser: Rasmus Bytoft Sundstrup, advokat hos Horten
Afholdes: D. 22. august 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Billeasing A-Z

Lektioner
juc.dk/

BIL
7

Få indsigt i samt en praktisk gennemgang af den juridiske baggrund for håndtering af 
brandsager inspireret af en række konkrete skadesager.

Underviser: Jørgen Lundblad, skadeingeniør og projektleder i Large Claims hos 
Codan Forsikring A/S & Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater
Afholdes: D. 7. juni 2023 - Axelborg, København

Brandsager - Praktisk og juridisk håndtering

Lektioner

juc.dk/
BRAND

7
Underviser:

Ved at sætte fokus på, hvordan du arbejder både med de rigtige ting 
og på de rigtige måder, kan du øge din personlige effektivitet og styrke 
oplevelsen af mening og retning i dit arbejde. På kurset arbejder vi med 
udgangspunkt i din praksis og øver en række metoder, som du alle kan 
tage direkte med hjem og bruge i din hverdag efter kurset.

Kung Fu for jurister - 
Planlægning og effektivitet

Lars Henrik Nielsen
Advokat Konsulent, underviser og for-
fatter samt partner hos INNEWVATION

Kursus d. 19. juni 2023

30

Bliv mere effektiv uden at ”løbe hurtigere”

Forsikrings- og erstatningsret
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Dette kursus fokuserer på bestemmelser der stort set altid giver genstand for forhand-
linger og overvejelser, nemlig ansvarsbestemmelser.

Underviser: Peter Istrup, advokat (H), ph.d. og partner hos Horten

Afholdes: D. 8. juni 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Udvidet kontraktret - Med fokus på ansvar

Lektioner

juc.dk/
UDKON

4

På kurset gennemgår vi forældelsesreglerne. Du får både en grundig gennemgang af 
reglerne, samt en masse input til den praktiske håndtering af reglerne.

Underviser: Lars Lindencrone Petersen, complianceansvarlig hos Bech-Bruun
Afholdes: D. 5. september 2023 - Axelborg, København

Forældelse

Lektioner

juc.dk/
FORAE

7

Formålet med kurset er at afklare typiske problemstillinger og spørgsmål vedrørende 
kausalitet i forbindelse med personskadeerstatning - Både kausalitetskravet i den 
almindelige erstatningsret og i de særlige erstatningsordninger for arbejdsskader.
 
Underviser: Andreas Bloch Ehlers, professor, dr.jur. og ph.d. hos Københavns 
Universitet
Afholdes: D. 7. juni 2023 - Axelborg, København

Kausalitet i personskadeerstatningsretten

Lektioner
juc.dk/
KAU

7

På kurset i databeskyttelsesret får du overblik over regler om aktindsigt i offentlig-
hedsloven, forvaltningsloven, miljøoplysningsloven og i databeskyttelsesforordnin-
gen samt databeskyttelsesloven.

Undervisere: Jens Møller, advokat hos Civitas Advokater og Anders Valentiner-Branth, 
advokat (H) og partner hos Civitas Advokater
Afholdes: D. 26. september 2023 - Axelborg, København

Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt

Lektioner

juc.dk/
DATAKT

7

Kurset gennemgår relevante regler, vejledninger og afgørelser og diskuterer, hvilken 
betydning disse emner har i praksis.

Underviser: Max Gersvang Sørensen, Senior Digital Business Counsel hos Gorrissen 
Federspiel, CIPP/E
Afholdes: D. 24. august 2023 - Axelborg, København

Nyhed: GDPR - Aktuelle udfordringer

Lektioner
juc.dk/

GDPRUD
7

På kurset i kunstig intelligens og databeskyttelse får du et grundlæggende overblik 
over mulighederne og de juridiske rammer for brug af A.I. i den offentlige og private 
sektor.

Undervisere: Jakob Kamby, advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten 
og Martin Sønnersgaard, advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten
Afholdes: D. 3. oktober 2023 - Axelborg, København

Kunstig intelligens og databeskyttelse

Lektioner
juc.dk/

KUNSTIN
7

Kurset fokuserer primært på de to hovedområder inden for life science juraen: læge-
midler og medicinsk udstyr (med hovedvægt på lægemidler), og introducerer dig til 
en række juridiske emner af særlig betydning for disse brancher.

Undervisere: Christoffer Ege Andersen, Director og advokat hos Accura & Morten 
Bruus, advokat (H) og partner hos Accura
Afholdes: 24. maj 2023 - Axelborg, Copenhagen

Nyhed: Life Science-jura - Grundkursus

Lektioner
juc.dk/

LIFESCIENCE
7

På kurset stiller vi skarpt på samspillet mellem cookie- og databeskyttelsesreglerne. 
Du vil blive præsenteret for en række praktiske eksempler på, hvad I må – og ikke må – 
når I udformer jeres cookie-setup og privatlivspolitik.

Undervisere: Maiken Toftgaard, partner og certificeret IT-advokat hos Poul Schmith/
kammeradvokaten & Nilas Christian Steensen, advokat hos Poul Schmith/Kammerad-
vokaten
Afholdes: 4. oktober 2023 - Axelborg, Copenhagen

Nyhed: Persondata og markedsføring

Lektioner
juc.dk/
PERMA

4

I databeskyttelsesretten er håndteringen af risici for de registreredes rettigheder mv. i 
forbindelse med behandlingen af personoplysninger et centralt element.

Underviser: Jens Harkov Jensen, Partner & Advokat, CIPP/E, Accura Advokatpartner-
selskab
Afholdes: 29. august 2023 - Axelborg, København

Risikovurderinger og GDPR 

juc.dk/
RISGDPR

4
Lektioner

Forsikrings- og erstatningsret

Immaterialret 
og markedsføringsret

https://juc.dk/produkter/inkasso-for-specialister
https://juc.dk/produkter/inkasso-for-specialister
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-med-saerligt-henblik-pa-personskadesager
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-med-saerligt-henblik-pa-personskadesager
http://juc.dk/lea
https://juc.dk/produkter/gdpr-aktuelle-udfordringer?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/omstodelse-i-rekonstruktions-og-konkursbehandling
https://juc.dk/produkter/omstodelse-i-rekonstruktions-og-konkursbehandling
https://juc.dk/produkter/kunstig-intelligens-og-databeskyttelse?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/rekonstruktionsbehandling-for-specialister
https://juc.dk/produkter/rekonstruktionsbehandling-for-specialister
https://juc.dk/produkter/life-science-jura-grundkursus?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/persondata-og-markedsforing?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
http://juc.dk/drafti
https://juc.dk/produkter/risikovurderinger-og-gdpr?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
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Procesfinansiering - eller Litigation Funding 
- en finansieringsmodel i udvikling, hvor vi 
lige nu ser en udbredelse i de nordiske lande. 
Derfor er der også reguleringer på vej på 
EU-niveau og mange søger mere indsigt i, hvad 
mulighederne for procesfinansiering er samt 
de mulige problemstillinger, man kan møde. 

En finansieringsmodel af tvister
Procesfinansiering, også internationalt kaldet ”Li-
tigation Funding”, er i rivende udvikling, og også 
i de nordiske lande ser man en stigning i denne 
finansieringsmodel af tvister. 

Procesfinansiering går kort beskrevet ud på, at 
en tredjemand - oftest en professionel investor - 
afholder omkostningerne til gennemførelsen af 
en retssag mod at få en andel af det provenu, som 
måtte fremkomme i forbindelse med retssagen.
Hvis sagen tabes, er der typisk ikke nogen forplig-
telse til at refundere betalingen af omkostninger-
ne, og procesfinansiering er således et eksempel 
på et såkaldt non-recourse vilkår.

Retsstilling og regulering af procesfinansiering
I Danmark er der endnu ikke regulering af proces-
finansiering, men der er initiativer på vej, herunder 
på EU-niveau, med henblik på at gennemføre en sådan 
regulering. Kravet om regulering bæres typisk af en 
opfattelse af, at procesfinansiering kan anvendes som 
pression ved at anlægge sager, som ikke har nogen 
juridisk substans.  

Procesfinansiering 
En finansieringsmodel i rivende udvikling
af Dan Stampe-Terkildsen, advokat og partner hos Lundgrens

Retsstillingen i Danmark er p.t. den, at procesfinan-
siering er tilladt, og at en konkret finansiering alene 
reguleres af parternes aftale.

En konkret sag
Afgørelsen i Ugeskrift for Retsvæsen 2017 p. 1815 H 
kan tages til indtægt for, at domstolene ikke vil tilside-
sætte aftaler om procesfinansiering. 

I den konkrete sag var der tale om et konkursbo, 
som ikke havde de nødvendige midler til at føre en 
omstødelsessag imod en bank. En anden bank stillede 
sikkerhed for omkostningerne mod, som vederlag, at 
modtage 50% af det provenu, som konkursboet opnå-
ede ved retssagen.

Højesteret ville ikke, som påstået af den sagsøgte 
bank, tilsidesætte aftalen under henvisning til, at alle 
kreditorer i boet var orienteret, og at der ikke fremkom 
noget bud om en finansiering på, for boet, mere for-
delagtige vilkår.

I tilfælde af en tabt sag
I forbindelse med procesfinansiering er der en række 
forhold, som man skal være særligt opmærksom på.
For det første og måske vigtigste skal det sikres, at 
finansieringen ikke alene omfatter egne omkostninger, 
men også modpartens potentielle krav på dækning af 
sagsomkostninger i tilfælde af en tabt sag. 

Baggrunden for, at dette er væsentligt er, at der i rets-
praksis synes at kunne spores en stigende tendens til, 
at der er et erstatningsansvar for ledelse og aktionærer, 
hvis et selskab indleder en retssag uden at have sikret 
sig, at også modpartens omkostninger kan dækkes.
Et eksempel herpå er Ugeskrift for Retsvæsen 2018 p. 
1487 H, selvom man kan diskutere, hvorvidt denne sag 
var båret af specielle hensyn, som f.eks. at det var en 
tvist i forbindelse med et udbud, og at skadelidte var 
det offentlige.

Mulige interessekonflikter
Der er i forbindelse med procesfinansiering også en 
mulig interessekonflikt for den advokat, der repræsen-
terer en finansieret klient, hvis det ikke er klienten, der 
har den endelige beslutningskompetence.
Endelig er der problemstillingen om, hvorvidt en finan-

sieret part har en forpligtelse til over for modparten 
at oplyse, at en sag er finansieret, og hvem der har 
tilvejebragt finansieringen. Det er fastslået i internati-
onal voldgift, at der består en sådan forpligtelse for at 
imødegå potentiel inhabilitet hos voldgiftsdommerne 
i forhold til den, der har tilvejebragt finansieringen.

En betydelig forretningsmulighed
Det bliver for procesadvokater og in-house counsels 
relevant at sætte sig ind i procesfinansiering og se på, 
hvorledes procesfinansiering kan anvendes i forhold til 
klienter og i virksomheder.

Procesadvokaten kan se procesfinansiering som en be-
tydelig forretningsmulighed for at sikre gennemførelse 
af retssager, som ellers ikke ville blive gennemført, og 
gardere sig mod risikoen for ikke at få betaling, hvis 
sagen tabes.

Der er desuden også mulige juridiske opgaver i, at 
udføre due diligence på en konkret sag for den finan-
sierende virksomhed i forbindelse med overvejelserne 
om, hvorvidt den pågældende sag er egnet til finansie-
ring.

Procesfinansiering anvendes i dag ikke alene af parter, 
som er uden de nødvendige økonomiske midler til at 
føre en sag, men også af virksomheder, som ikke vil 
tage risikoen for en sag, og som gennem finansierin-
gen får frigivet midler til at understøtte virksomhedens 
kerneforretning.

Er du interesseret i at vide mere om proces-
finansiering tilbyder JUC kurset ved samme 
navn d. 1. juni

På kurset ”procesfinansiering” med Dan Stampe-Ter-
kildsen får du kendskab til begrebet ”procesfinan-
siering” og klæder advokater og in-house counsels 
på til, at lave relevant due diligence på den, der 
tilbyder finansieringen samt give en forståelse af 
hvilke parametre, der indgår i den typiske aftale om 
procesfinansiering.

Dan Stampe-Terkildsen, 
Advokat og partner hos Lundgrens
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På kurset gennemgår vi forældelsesreglerne. Du får både en grundig gennemgang af 
reglerne, samt en masse input til den praktiske håndtering af reglerne.

Underviser: Lars Lindencrone Petersen, complianceansvarlig hos Bech-Bruun
Afholdes: D. 5. september 2023 - Axelborg, København

Forældelse

Lektioner

juc.dk/
FORAE

7

Kurset giver dig redskaberne til at identificere, hvornår der er tale om miljø- og etik-
markedsføring og hvilke dokumentationskrav, der gælder for de enkelte påstande.

Undervisere: Andreas Weidemann, advokat hos LIGA Advokater og Jane Frederikke 
Land, advokat (H) ved LIGA Advokater
Afholdes: D. 27. september 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Undgå greenwashing - Miljø- og etikmarkedsføring

Lektioner

juc.dk/
GREENWASH

4

Grundkurset i inkasso giver dig en grundig indføring i eller genopfriskning af reglerne 
for, hvordan man i praksis kører en inkassosag, så du bliver klædt (godt!) på til at kun-
ne klare det på egen hånd.

Underviser: Brian Nygaard Oswald, cand.jur. og professionel foredragsholder
Afholdes: 23. maj 2023 - Axelborg, Copenhagen

Inkasso - Grundkursus fra A-Z

juc.dk/
GRUNDINK

7
Lektioner

Billeasing har i de seneste år vundet en enorm udbredelse i Danmark; både på er-
hvervs- og forbrugersiden. Det er kursets formål at give dig en grundig indsigt i, hvad 
billeasing er, og hvilke regler, der regulerer området.  

Underviser: Rasmus Bytoft Sundstrup, advokat hos Horten
Afholdes: D. 22. august 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Billeasing A-Z

Lektioner

7 juc.dk/
BIL

Et specialistkursus om de problemområder, der støder op til eller er forbundet med 
finansielle leasingaftaler, som giver dig et sikkert grundlag for eventuelle særvilkår 
eller tilretninger

Undervisere: Carsten Ceutz, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm 
og Christian Brandt, direktør i Finans og Leasing
Afholdes:  D. 26. september 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Leasing - Juraen og praktikken

Lektioner

juc.dk/
LEA

7

På kurset gennemgår vi loven både ved solvente overdragelser og i rekonstrukti-
ons- og konkurssituationen, ligesom vi ser på lovens betydning for Lønmodtagernes 
Garantifond.

Undervisere: Lars Lindencrone Petersen, Complianceansvarlig hos Bech-Bruun og 
Peer Schamburg-Müller, vicedirektør ved TDC NET A/S, ekstern lektor og adj. Professor

Afholdes: D. 2. oktober 2023 - Axelborg, København

Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lektioner

juc.dk/
LOENM

7

På dette kursus i omstødelse får du et solidt overblik over de regler og den retspraksis, 
som er vigtige at kende til, når du arbejder med omstødelse.

Underviser: Carsten Ceutz, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm
 
Afholdes: 11. september 2023 - Axelborg, København

Omstødelse i rekontruktions- og konkursbehandling

Lektioner
juc.dk/

OMSTOD
7

På dette kursus får du indsigt i de komplekse emner ved tvangsopløsning af kapi-
talselskaber.

Undervisere: Carsten Ceutz, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm 
Afholdes: D. 9. okotber 2023 - Axelborg, København

Populært: Tvangsopløsninger for specialister

Lektioner
juc.dk/

TVANGOP
4

Immaterialret og markedsføringsret

Insolvens, rekonstruktion 
og tvangsinddrivelser

https://juc.dk/produkter/foraeldelse?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
https://juc.dk/produkter/undga-greenwashing-miljo-og-etikmarkedsforing?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/advokatundersogelser
https://juc.dk/produkter/advokatundersogelser
https://juc.dk/produkter/inkasso-grundkursus-fra-a-z?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
https://juc.dk/produkter/billeasing-a-z?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/handtering-af-sexismesager
https://juc.dk/produkter/handtering-af-sexismesager
https://juc.dk/produkter/leasing-juraen-og-praktikken?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/professionel-forhandling-advanced
https://juc.dk/produkter/professionel-forhandling-advanced
https://juc.dk/produkter/lonmodtagernes-retsstilling-ved-virksomhedsoverdragelse?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/taktisk-elicitation
https://juc.dk/produkter/taktisk-elicitation
https://juc.dk/produkter/omstodelse-i-rekonstruktions-og-konkursbehandling?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/tvangsoplosninger-for-specialister?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
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Anbefalingerne om god fondsledelse er nye. De indeholder 17 anbefalinger. Det er 
helt afgørende at have kendskab til de nye anbefalinger, hvis bestyrelsesarbejdet i 
fonden skal professionaliseres. 

Underviser: Christina Steen, advokat og partner hos Horten
Afholdes: D. 11. september 2023- Axelborg, København

Corporate Governance - Nye tendenser

Lektioner

juc.dk/
CORGOV

7

 As a participant, you become aware of various factors and hidden weaknesses that 
can hinder a law firm’s development in the short and / or long term.

Teacher: Paul Bellamy, Owner & CEO at Bellamy Consulting AS
Time and place: October 24, 2023 - Axelborg, København

Business Expansion - For Lawyers and Law Firms

Lessons

juc.dk/
BUSEX

7

På kurset i konfliktløsning og kommunikationsdesign får du praktiske værktøjer og 
brugbar indsigt i, hvordan du håndterer vanskelige samtaler.

Undervisere: Mikkel Gudsøe, direktør og indehaver af Negotiation Institute ApS og 
Honorary Associate Professor - Negotiation, Aarhus Universitet og Marika Tingleff, 
organisationspsykolog hos Marika Tingleff
Afholdes: D. 12. september 2023 - Axelborg, København

Konfliktløsning og kommunikation - De svære samtaler

Lektioner

juc.dk/
KONFL

7

På dette kursus får du overblik over de krav, der stilles til ledelsen i finansielle virksom-
heder via indblik i den finansielle regulering og Finanstilsynets praksis og retspraksis 
om bestyrelsesansvar.

Undervisere: Gitte Danelund, advokat indehaver af Sustainable Compliance Advokat-
firma & Søren Lundsgaard, advokat og partner hos Bech-Bruun
Afholdes: D. 26. oktober 2023 - Axelborg, København

Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder

Lektioner
juc.dk/

BESTFIR
7

På kurset får du bl.a. Indsigt i, hvilke forhold der er egnede til at få undersøgt gennem 
en advokatundersøgelse – og hvilke der ikke er. 

Underviser: Rikke Søgaard Berth, advokat og partner hos Horten
Afholdes: D. 14. september 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Advokatundersøgelser

Lektioner

juc.dk/
UNDERSOG

7

Ledelse, kommunikation, forhandling 
og personlig udvikling

Undervisere:

Konventionalbodsklausulers formulering, anvendelse og fortolkning udgør til 
stadighed en udfordring.  På kurset gør vi status på en efterhånden betydelig 
praksis på området. Vi gennemgår og drøfter de grundlægende juridiske kom-
mercielle overvejelser om behov, fordele og ulemper forbundet med bestem-
melser om konventionalbod - herunder bodens egnethed som middel til at 
virke afskrækkende i forhold til uønskede handlinger.

Morten Langer
Advokat og partner 
hos Accura

Arvid Andersen
Advokat og partner 
hos SJ Law

39

Konventionalbod
Konventionalbodsklausulers formulering, 
anvendelse og fortolkning

Kursus d. 15. juni 2023

https://juc.dk/produkter/miljoret
https://juc.dk/produkter/miljoret
https://juc.dk/produkter/introduktion-til-planret
https://juc.dk/produkter/introduktion-til-planret
https://juc.dk/produkter/taksonomiforordningen
https://juc.dk/produkter/taksonomiforordningen
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
http://juc.dk/cab18for
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Ledelse, kommunikation, 
forhandling og personlig udvikling

Kurset klæder dig på til at være mere effektiv uden at ”løbe hurtigere”, i højere grad 
opnå dine mål, skabe bedre resultater for dine klienter – og på den måde få mere ud 
af din tid. 

Underviser: Lars Henrik Nielsen, konsulent, underviser og forfatter samt partner hos 
INNEWATION
Afholdes: D. 19. juni 2023 - Axelborg, København

Kung Fu for jurister - Personlig planlægning og effektivitet

Lektioner

juc.dk/
KUNGFU

7

Kurset klæder dig på til at identificere og håndtere problemstillinger vedrørende 
erstatningsansvar for direktion og bestyrelse. 

Undervisere: Kolja Staunstrup, advokat og partner hos Kromann Reumert, Lotte 
Noer, advokat og partner hos Punct Advokater og Niklas Theter, Nordic Financial Lines 
Manager, Liabilities hos RiskPoint A/S
Afholdes: D. 28. august 2022 - Axelborg, København

Populært: Ledelsesansvar i praksis

Lektioner
juc.dk/
LEDA

7

The market for legal services has changed significantly in recent years: from a sellers´ 
market to a buyers´ market where clients require ”more for less”. 

Underviser: Marion Ehmann, Member of the German Bar, LL.M, ICF-certified and 
Certified Legal Project Practioner from the LPM
Afholdes: D. 29. august 2023 - Axelborg, København

Legal Project Management

Lektioner

juc.dk/
LPM

7

I løbet af kurset får du mulighed for at udvide din viden om mediation, og hvordan 
mediation, rets- og voldgiftsprocedurer kan interagere som tvistbilæggelsesmetoder, 
på en måde, der skaber merværdi for de tvistende parter.

Underviser: Gert Nilsson Edlrimner, advokat og partner hos Advokatfirma Eldrimm
Afholdes: D. 5. okotber 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Mediation i kommercielle sammenhænge

Lektioner
juc.dk/

MEDKOM
7

På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne om barsel med en praktisk ind-
gangsvinkel og masser af eksempler fra hverdagen og retspraksis.

Underviser: Charlotte Vester, vicedirektør og ansættelsesretschef i Dansk Erhverv
Afholdes: D. 14. september 2023- Axelborg, København

Ny barselslov

Lektioner

juc.dk/
NYBAR

7

På kurset arbejder vi med udgangspunkt i din praksis og øver en række metoder, som 
du allerede kan tage direkte med hjem og bruge i din hverdag efter kurset for at øge 
din bevidsthed omkring fokus for mere effektivitet uden at ”løbe hurtigere”.

Underviser: Lars Henrik Nielsen, konsulent, underviser og forfatter samt partner hos 
INNEWVATION
Afholdes: D. 22. maj 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Planlægning og effektivitet for advokatsekretærer

Lektioner

juc.dk/
PLANSEK

7

På kurset får du indsigt i, hvorfor og hvordan din skygge kan hæmme din performan-
ce samt handlekraft og spænde ben for, at du når dine mål. 

Underviser: Annelise Warrer, Senior VP, Group Head of Compliance og AML hos 
Nykredit
Afholdes: D. 7. juni 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Skyggearbejde - Teori og praksis

Lektioner

juc.dk/
SKYGGE

7

Du vil forlade dette kursus styrket og inspireret med ledelsesværktøjskassen fyldt med 
redskaber til at håndtere alle typer af forventninger, forhindringer og forandringer 
som du og dine medarbejdere bombarderes med i hverdagen.

Underviser: Lars Juhl, Founder & CEO hos Bounce Development, forfatter og fore-
dragsholder
Afholdes: D. 18. september 2023 - Axelborg, København

Work-life balance

Lektioner

juc.dk/
WORKLIFE

7

Miljø- og landbrugsret

Formålet med kurset er at give dig den en grundig indføring i reglerne og den nyeste 
praksis om aktindsigt. På kurset får du en række konkrete redskaber til at håndtere 
aktindsigtssager fra start til slut.

Undervisere: Rikke Søgaard Berth, advokat og partner hos Horten & Emilie Loiborg, 
advokat hos Horten
Afholdes:  D. 25. maj 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Aktindsigt i praksis

Lektioner

juc.dk/
AKTPRA

7

https://juc.dk/produkter/kung-fu-for-jurister-planlaegning-og-effektivitet?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
https://juc.dk/produkter/legal-project-management?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/mediation-i-kommercielle-sammenhaenge?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/ny-barselslov?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/introduktion-til-planret
https://juc.dk/produkter/introduktion-til-planret
https://juc.dk/produkter/planlaegning-og-effektivitet-for-advokatsekretaerer?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/F%C3%86LLESVEJ
https://juc.dk/F%C3%86LLESVEJ
https://juc.dk/produkter/skyggearbejde-teori-og-praksis?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/sundhedsret
https://juc.dk/produkter/sundhedsret
https://juc.dk/produkter/work-life-balance?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
http://ministrative-forskrifter
http://ministrative-forskrifter
https://juc.dk/produkter/aktindsigt-i-praksis?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/brug-af-sundhedsdata-og-gdpr
https://juc.dk/produkter/brug-af-sundhedsdata-og-gdpr
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Dette kursus har bl.a. til formål at bygge bro mellem jurister og teknikere, og sikre at de 
to parter i højere grad kan forstå hinandens overvejelser, bevæggrunde og argumenta-
tion. 

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør for 
Fuldmægtigen, Ellen Marie Kaae, ansvarlig leder på tingbladet.dk
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv

Lektioner

juc.dk/
DDTLE

12

På kurset gennemgås det retlige grundlag for gennemførelse af en ekspropriation eller 
et ekspropriativt indgreb.

Undervisere: Frederik Waage, dr.jur., LL.M., professor i forvaltningsret og forfatnings-
ret ved Syddansk Universitet samt konst. Landsdommer ved Østre Landsret, Håkun 
Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens og Tue Bing Trier, advokat (L) og Director 
hos Horten
Afholdes: 13. juni - Axelborg, København

Ekspropriationsproces

Lektioner

juc.dk/
EKS

7

Miljø- og landbrugsret

Kurset giver dig en grundlæggende indføring i rækkevidden af EU’s regler om natur-
beskyttelse.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr. jur. på Københavns Universitet
Afholdes: D. 7. juni 2023 - Axelborg, København

EU’s naturbeskyttelse - Begrænsninger og muligheder for projekter

Lektioner

juc.dk/
EUNATUR

7
7

Kurset giver dig en forståelse og et grundlag for at strukturere de mange forskellige 
juridiske spørgsmål som knytter til håndhævelsen af plan-, bygge- og miljølovgivningen 
og hvordan disse spørgsmål er besvaret i nyere retspraksis.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr. jur. på Københavns Universitet
Afholdes: D. 22. maj 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Håndhævelse og tilsyn af bygge-, plan- og miljølovgivningen

Lektioner

juc.dk/
HAAND

7

Du får viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man møder i den nye lov om mil-
jøvurdering af projekter og planer samt en oversigt og forståelse for relevante EU-dom-
me, danske domme og klagenævnspraksis.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr. jur. på Københavns Universitet
Afholdes: 12. september 2023 - Axelborg, København
 

Miljøvurdering af projekter og planer

Lektioner

juc.dk/
MILVUR

7

Kurset giver dig redskaberne til at identificere, hvornår der er tale om miljø- og etikmar-
kedsføring og hvilke dokumentationskrav, der gælder for de enkelte påstande.

Undervisere: Andreas Weidemann, advokat hos LIGA Advokater og Jane Frederikke 
Land, advokat (H) ved LIGA Advokater
Afholdes: D. 27. september 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Undgå greenwashing - Miljø- og etikmarkedsføring

Lektioner
juc.dk/

GREENWASH
4

Formålet med kurset er at give dig den en grundig indføring i reglerne og den nyeste 
praksis om aktindsigt. På kurset får du en række konkrete redskaber til at håndtere 
aktindsigtssager fra start til slut.

Undervisere: Rikke Søgaard Berth, advokat og partner hos Horten & Emilie Loiborg, 
advokat hos Horten
Afholdes: D. 25. maj 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Aktindsigt i praksis

Lektioner
juc.dk/

AKTPRA
7

Du får en forståelse af sammenhængen mellem offentlige indkøb og arbejdsmarkedet 
herunder begrundelsen for at der anvendes arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Underviser: Henrik Karl Nielsen, advokat hos Koch/Christensen Advokatfirma
Afholdes: D. 12. juni 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Lektioner
juc.dk/

ARBOFF
7

På kurset gennemgås det retlige grundlag for gennemførelse af en ekspropriation eller 
et ekspropriativt indgreb. 

Undervisere: Håkun Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens, Frederik Waage, 
dr.jur., LL.M., professor i forvaltnings- og forfatningsret ved Syddansk Universitet samt 
konstitueret landsdommer ved Østre Landsret & Tue Bing Trier, Director og advokat (L) 
hos Horten
Afholdes: D. 13. juni 2023 - Axelborg, København

Ekspropriationsproces

Lektioner

juc.dk/
EKS

7

Offentlig ret, kommunalret 
og forvaltningsret

https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/cybersikkerhed-og-gdpr
https://juc.dk/produkter/cybersikkerhed-og-gdpr
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/kontrol-af-databehandlere
https://juc.dk/produkter/kontrol-af-databehandlere
https://juc.dk/produkter/eus-naturbeskyttelse-begraensninger-og-muligheder-for-projekter?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
https://juc.dk/produkter/miljovurdering-af-projekter-og-planer?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/bias-og-vidneforklaringer-i-bevisvurdering
https://juc.dk/produkter/bias-og-vidneforklaringer-i-bevisvurdering
https://juc.dk/produkter/undga-greenwashing-miljo-og-etikmarkedsforing?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/den-samtykkebaserede-voldtaegtsbestemmelse-for-specialister
https://juc.dk/produkter/den-samtykkebaserede-voldtaegtsbestemmelse-for-specialister
https://juc.dk/produkter/aktindsigt-i-praksis?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/taktisk-elicitation
https://juc.dk/produkter/taktisk-elicitation
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/den-samtykkebaserede-voldtaegtsbestemmelse-for-specialister
https://juc.dk/produkter/den-samtykkebaserede-voldtaegtsbestemmelse-for-specialister
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
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Kurset fokuserer primært på de to hovedområder inden for life science juraen: læge-
midler og medicinsk udstyr (med hovedvægt på lægemidler), og introducerer dig til 
en række juridiske emner af særlig betydning for disse brancher.

Undervisere: Christoffer Ege Andersen, Director og advokat hos Accura & Morten 
Bruus, advokat (H) og partner hos Accura
Afholdes: 24. maj 2023 - Axelborg, Copenhagen

Nyhed: Life sciencejura - Grundkursus

Lektioner

juc.dk/
LIFESCIENCE

7

På kurset i havneloven får du et grundigt indblik i reguleringen af kommunalt ejede 
erhvervshavnes forhold.

Undervisere: Mads Peter Rosenius Olsen, advokat hos Horten og Line Markert, advo-
kat (L) og partner hos Horten
Afholdes: D. 14. juni 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Grundkursus i havneloven

Lektioner
juc.dk/
HAVN

4

Kurset giver dig en forståelse og et grundlag for at strukturere de mange forskellige 
juridiske spørgsmål som knytter til håndhævelsen af plan-, bygge- og miljølovgivnin-
gen og hvordan disse spørgsmål er besvaret i nyere retspraksis.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr. jur. på Københavns Universitet
Afholdes: D. 22. maj 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Håndhævelse og tilsyn af bygge-, plan- og miljølovgivningen

Lektioner

juc.dk/
HAAND

7

På dette årligt tilbagevendende kursus om kommunalfuldmagten er der fokus på 
praktiske og juridiske holdbare løsninger på udfordringerne ved kommunalfuldmag-
ten.

Underviser: Rikke Søgaard Berth, advokat og partner hos Horten
Afholdes: D. 26. oktober 2023 - Axelborg, København

Kommunalfuldmagten - Årlig opdatering og praktiske løsninger

Lektioner

juc.dk/
KOMFULD

7

På kurset gives grundig introduktion til retsgrundlaget og processen ifm. retssager for 
eller imod offentlige myndigheder, og de særlige krav der stilles til offentlige myndig-
heder, der er involveret i retssagsførelse.

Underviser: Frederik Waage, dr.jur., LL.M., professor i forvaltningsret og forfatningsret 
ved Syddansk Universitet samt konstitueret landsdommer ved Østre Landsret
Afholdes: D. 15. juni 2023 - Axelborg, København

Offentligretlige retssager

Lektioner
juc.dk/

OFFRET
7

Offentlig ret, kommunalret 
og forvaltningsret

Undervisere:

På dette årlige kursus opdateres du om alle væsentlige forhold inden for såvel bolig 
som erhvervslejeretten inden for det seneste år – dvs. siden juni 2022. Du får opdateret 
og nødvendig viden om ny lovgivning, administrative forskrifter, retspraksis (evt. også 
utrykt), huslejenævnspraksis og litteratur af væsentlig betydning for lejeforhold, som er 
fremkommet inden for det seneste år.

Claus Rohde
Landsdommer i 
Vestre Landsret

Hans Henrik Edlund
Professor og lic.jur. ved 
Aarhus Universitet

45

Årlig lejeretlig 
opdatering
Den årlige opdatering i ny retspraksis, husleje-
nævnspraksis, lovgivning, administrative for-
skrifter og litteratur

Vælg mellem flere datoer i juni og august

https://juc.dk/produkter/life-science-jura-grundkursus?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/procesfinansiering
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-havneloven?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/handhaevelse-og-tilsyn-af-bygge-plan-og-miljolovgivningen?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/internationale-voldgiftssager
https://juc.dk/produkter/internationale-voldgiftssager
https://juc.dk/produkter/kommunalfuldmagten-arlig-opdatering-og-praktiske-losninger?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/manda-tvister
https://juc.dk/produkter/manda-tvister
https://juc.dk/produkter/offentligretlige-retssager?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/sanktioner
https://juc.dk/produkter/sanktioner
https://juc.dk/produkter/arlig-lejeretlig-opdatering?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
http://juc.dk/ddt23
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Lektioner

Billeasing har i de seneste år vundet en enorm udbredelse i Danmark; både på er-
hvervs- og forbrugersiden. Det er kursets formål at give dig en grundig indsigt i, hvad 
billeasing er, og hvilke regler, der regulerer området.  

Underviser: Rasmus Bytoft Sundstrup, advokat hos Horten
Afholdes: D. 22. august 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Billeasing A-Z

juc.dk/
BIL

7 

Lektioner

Kurset gennemgår bl.a. den persondataretlige regulering og de særlige forhold, som 
man skal være opmærksom på før, under og efter ansættelsen. Hovedvægten vil være 
på private arbejdsgiveres håndtering af personoplysninger.

Underviser: Jens Harkov Hansen, partner & advokat, CIPP/E hos Accura 
Afholdes: D. 28. august 2023 - Axelborg, København

Persondata i ansættelsesretten

juc.dk/
PERSANS

7

På kurset stiller vi skarpt på samspillet mellem cookie- og databeskyttelsesreglerne. 
Du vil blive præsenteret for en række praktiske eksempler på, hvad I må – og ikke må – 
når I udformer jeres cookie-setup og privatlivspolitik.
 
Undervisere: Maiken Toftgaard, partner og certificeret IT-advokat hos Poul Schmith/
kammeradvokaten & Nilas Christian Steensen, advokat hos Poul Schmith/Kammerad-
vokaten
Afholdes: D. 4. oktober 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Persondata og markedsføring

Lektioner
juc.dk/
PERMA

4

Du får et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde 
giver anledning til. Du får også sat fokus på, hvordan de typiske problemstillinger 
håndteres.

Undervisere: Johan Weihe, advokat og partner hos Bech-Bruun, Niklas Bjerggaard 
Andersen, partner i Deloitte Tax & Legal
Afholdes: D. 23. maj 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Fondsbeskatning - Fokus og faldgruber

Lektioner

juc.dk/ 
FSKAT

4

Skatter og afgifter

Lektioner

46

På kurset i databeskyttelsesret får du overblik over regler om aktindsigt i offentlig-
hedsloven, forvaltningsloven, miljøoplysningsloven og i databeskyttelsesforordningen 
samt databeskyttelsesloven.

Undervisere: Jens Møller, advokat hos Civitas Advokater og Anders Valentiner-Branth, 
advokat (H) og partner hos Civitas Advokater
Afholdes: D. 26. september 2023 - Axelborg, København

Databeskyttelsesret og reglerne  om aktindsigt

Lektioner
juc.dk/

DATAKT
7

Persondata-, 
databeskyttelses- og IT-ret

Offentlig ret, kommunalret 
og forvaltningsret

Kurset giver dig en opdatering på den offentligretlige lovgivning, så du kan håndtere 
de problemstillinger, de nye regler giver i dagligdagen. 

Undervisere: Jens Møller, advokat hos Civitas Advokater og Anders Valentiner-Branth, 
advokat (H) og partner hos Civitas Advoktaer
Afholdes: D. 28. september 2023 - Axelborg, København

Offentlig ret - De 10 mest aktuelle emner

Lektioner

juc.dk/
OFAKT

7

På dette kursus får du indsigt i bl.a. regulatoriske krav for brug af sundhedsdata. Du får 
også en gennemgang af de særlige regler, der skal beskytte patienters retsstilling. 

Underviser: Egil Husum, senioradvokat hos Bech-Bruun
Afholdes: D.  15. juni 2023 - Axelborg, København

Lektioner
juc.dk/

SUNDGDPR
7

Brug af sundhedsdata og GDPR

På kurset i kunstig intelligens og databeskyttelse får du et grundlæggende overblik 
over mulighederne og de juridiske rammer for brug af A.I. i den offentlige og private 
sektor.

Undervisere: Jakob Kamby, advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten 
og Martin Sønnersgaard, advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten
Afholdes: D. 3. oktober 2023 - Axelborg, København

Kunstig intelligens og databeskyttelse

Lektioner
juc.dk/

KUNSTIN
7

https://juc.dk/produkter/billeasing-a-z?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/inkasso-for-specialister
https://juc.dk/produkter/inkasso-for-specialister
https://juc.dk/produkter/persondata-i-ansaettelsesretten?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/persondata-og-markedsforing?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-med-saerligt-henblik-pa-personskadesager
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-med-saerligt-henblik-pa-personskadesager
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
http://juc.dk/lea
https://juc.dk/produkter/databeskyttelsesret-og-reglerne-om-aktindsigt?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/konference-for-advokatsekretaerer-paralegals-og-paer
https://juc.dk/produkter/konference-for-advokatsekretaerer-paralegals-og-paer
https://juc.dk/produkter/offentlig-ret-de-10-mest-aktuelle-emner?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/brug-af-sundhedsdata-og-gdpr?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
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Teacher:

During the training, course participants will learn the different types of laws and regulati-
ons that prohibit corruption and bribery, including the US Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA), the UK Bribery Act, UN Guiding Principles on Business and Human Rights and re-
levant Danish legislation. They will also learn about the consequences of violating these 
laws, including financial penalties and criminal charges for individuals and organizations.

Caroline Onyango-Dyregaard
Senior Compliance Counsel, 
Novo Nordisk

49

Anti-Corruption 
and Bribery Training
Identifying and preventing potential violations

Course September 27, 2023

På dette kursus får du en gennemgang af et forældrekøb – lige fra indgåelse af købsaf-
talen – rådgivning, gennemgang af dokumenter, berigtigelse samt de skattemæssige 
regler, gaver og anfordringsgældsbreve. 

Undervisere: Jørgen Frausing, Senior Tax Manager hos TVC Advokatfirma og Ulla 
Zurita, advokat og partner hos Homann Advokater
Afholdes: D. 5. oktober 2023 - Axelborg, København

Forældrekøb med rådgivning, berigtigelse og skattemæssige regler

Lektioner
juc.dk/

FORKOB
7

Kursets formål er at øge advokatens opmærksomhed på muligheder for en succesfuld 
sagsførelse og en indsigt i, hvad der virker set fra dommernes stol.

Undervisere: Elisabet Michelsen, Retspræsident ved Retten i Lyngby og Michael Sjö-
berg, Landsdommer og formand for Dommerforeningen
Afholdes: D. 25. oktober 2023 - Axelborg, København

Få solgt dit budskab i civile sager

Lektioner
juc.dk/

BUDSKAB
7

Formålet med kurset i våbenlovgivning er at give dig en grundlæggende viden om 
hele lovens anvendelsesområde samt kompetencerne til at håndtere konkrete våben-
relaterede sager og problemstillinger som led i dit arbejde.

Underviser: Louise Knudsen, juridisk chefkonsulent i Københavns Politi
Afholdes: 30. oktober 2023 - Axelborg, Copenhagen

Grundkursus i våbenloven

Lektioner
juc.dk/

VAABEN
7

Du bliver klædt på til at kunne aflæse og forstå mennesket bag forbrydelsen og der-
med styrke din bevisførelse i retten. Samtidig bliver du i stand til at stille spørgsmål 
med større kvalitet til politiets gerningsstedsundersøgelser.

Underviser: Florence McLean, Cand.psych., autoriseret psykolog og uddannet Crimi-
nal Profiler og gerningsstedsanalytiker fra The Forensic Criminology Institute
Afholdes: 13. september 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Psykologisk profilering og gerningsmandsprofilering

juc.dk/
PROFIL

7
Lektioner

Strafferet og straffeproces

Skatter og afgifter

https://juc.dk/produkter/anti-corruption-and-bribery-training?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
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https://juc.dk/produkter/omstodelse-i-rekonstruktions-og-konkursbehandling
https://juc.dk/produkter/omstodelse-i-rekonstruktions-og-konkursbehandling
https://juc.dk/produkter/fa-solgt-dit-budskab-i-civile-sager?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/rekonstruktionsbehandling-for-specialister
https://juc.dk/produkter/rekonstruktionsbehandling-for-specialister
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-vabenloven
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/psykologisk-profilering-og-gerningsmandsprofilering?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
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Du bliver klædt på til at kunne aflæse og forstå mennesket bag forbrydelsen og der-
med styrke din bevisførelse i retten. Samtidig bliver du i stand til at stille spørgsmål 
med større kvalitet til politiets gerningsstedsundersøgelser.

Underviser: Florence McLean, Cand.psych., autoriseret psykolog og uddannet Crimi-
nal Profiler og gerningsstedsanalytiker fra The Forensic Criminology Institute
Afholdes: D. 13. september 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Psykologisk profilering og gerningsmandsprofilering

Lektioner
juc.dk/
PROFIL

7

På kurset i havneloven får du et grundigt indblik i reguleringen af kommunalt ejede 
erhvervshavnes forhold.

Undervisere: Mads Peter Rosenius Olsen, advokat hos Horten & Line Markert, advokat 
(L) og partner hos Horten
Afholdes: 14. juni 2023 - Axelborg, Copenhagen

Nyhed: Grundkursus i havneloven

Lektioner
juc.dk/
HAVN

4

This course will equip you with the fundamental knowledge and tools necessary to 
identify and mitigate sanctions risks in your business. 

Teachers: Anders Amstrup Fournais, partner og advokat (H) hos Hafnia Law Firm, Sa-
rah Bisgaard Møller, Assistance Attorney at Hafnia Law, Iris Marieke Kleinekorte, Head 
of Group Legal Compliance at NTG Nordic Transport Group A/S , and Jeff Nielsen, 
International Sanctions & Export Controls Lawyer at Rambøll
Time and place: June 14 and 15, 2023 - Axelborg, Copenhagen

Nyhed: Sanctions Compliance

Lessons
juc.dk/

SANCOM
14

På dette kursus i transportret får du en praktisk gennemgang af de væsentligste områ-
der inden for transportretten, samtidig med at vi går i dybden med de væsentligste 
regler

Undervisere: Anders Amstrup Fournais, advokat og partner hos Hafnia Law Firm & 
Harald Søndergaard, advokat (L) og partner hos Hafnia Law Firm
Afholdes: 15. maj 2023 - Axelborg, København

Transportret, spedition og logistik

juc.dk/
TRANSPORT

7
Lektioner

Transport, søret og shipping

På dette kursus får du en introduktion til de særlige forhold, der ofte gør sig gældende 
ved M&A-tvister.

Undervisere: Jacob Møller Dirken, advokat og partner hos Accura & Daniel Haue 
Jakobsen, advokat og associeret partner hos Accura
Afholdes: D. 8. juni 2023 - Axelborg, København

M&A-tvister

Lektioner
juc.dk/
M&A

4

På kurset gennemgås det retlige grundlag for gennemførelse af en ekspropriation el-
ler et ekspropriativt indgreb - Fra Processen for gyldighedsprøvelse til domsafsigelse.

Undervisere: Frederik Waage, dr.jur., LL.M., professor i forvaltningsret og forfatnings-
ret ved Syddansk Universitet samt konst. Landsdommer ved Østre Landsret, Håkun 
Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens og Tue Bing Trier, advokat (L) og 
Director hos Horten
Afholdes: D. 13. juni 2023 - Axelborg, København

Ekspropriationsproces

Lektioner

juc.dk/ 
EKS

7

Kurset har til formål at introducere dig til de særlige aspekter, der gør sig gældende 
for internationale voldgiftssager, og fokuserer herefter på centrale muligheder og 
faldgruber.
 
Undervisere: Morten Frank, Managing Counsel hos Gorrissen Federspiel og Daniel 
Haue Jakobsson, advokat og associeret partner hos Accura
Afholdes: D. 25. oktober 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Internationale voldgiftssager

Lektioner
juc.dk/

INTERVOL
7

På dette kursus vil du få en god introduktion til området, som giver dig indsigt i begre-
bet og klæder dig på, når du får behov for at undersøge muligheden for eller arbejde 
med ekstern procesfinansiering.

Underviser: Dan Stampe-Terkildsen, advokat og partner hos Lundgrens
Afholdes: D. 1. juni 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Procesfinansiering

Lektioner

juc.dk/ 
PROCES

4

Voldgiftsret, procesret og procedure

Du får konkrete værktøjer til at bruge afhøringer som bevismiddel. Du får samtidig et 
unikt indblik i de centrale problemstillinger for optimal håndtering af afhøringer, set 
fra både advokat- og dommerverdenen.

Undervisere: Lars Lindencrone Petersen, complianceansvarlig hos Bech-Bruun og 
Lars Merrild Hareskov, advokat og partner hos DLA Piper
Afholdes: 17. august 2023 - Axelborg, Copenhagen

Processtrategi, sagsførelse og afhøringer

Lektioner
juc.dk/ 

PROSTRA
7

https://juc.dk/produkter/psykologisk-profilering-og-gerningsmandsprofilering?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
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https://juc.dk/produkter/omstodelse-i-rekonstruktions-og-konkursbehandling
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-havneloven?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/sanctions-compliance?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
http://juc.dk/drafti
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https://juc.dk/produkter/legal-project-management
https://juc.dk/produkter/manda-tvister?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/inkasso-for-specialister
https://juc.dk/produkter/inkasso-for-specialister
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/internationale-voldgiftssager?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-med-saerligt-henblik-pa-personskadesager
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-med-saerligt-henblik-pa-personskadesager
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http://juc.dk/lea
https://juc.dk/produkter/processtrategi-sagsforelse-og-afhoringer?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
http://juc.dk/drafti
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Du bliver certificereret i den globale industristandard inden for persondata. Kombi-
nationen af det juridiske fundament og viden til at implementere succesfulde priva-
cy-programmer kvalificerer dig til rollen som Data Protection Officer og gør dig i stand 
til at rådgive inden for området.

Undervisere: Lars Japp Haslund, Group DPO hos Nets og Helena Lybæk Guðmunds-
dóttir, Head of GDPR Center of Excellence hos Nets
Afholdes: Flere datoer 2023 - Axelborg, København

Data Protection Officer (DPO)

Lektioner
juc.dk/
DPO

36

JUC tilbyder nu den anerkendte CIPT-certificering, hvor du får du et solidt juridisk 
fundament for håndtering af persondata, ligesom du får viden til at omsætte kravene 
til IT-systemer.

Undervisere: Henning Mortensen, CISO/CPO hos Brdr. A&O Johansen og formand for 
Rådet for Digital Sikkerhed
Afholdes: 20.-21. september - 2023 Axelborg, København

Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT)

Lektioner

juc.dk/
CIPT

18

LessonsKonferencen sætter advokatsekretærernes, paralegals og PA´ernes vigtige funktion i 
advokatvirksomhederne i centrum. Der er fokus på de ændrede roller og funktioner 
for advokatsekretærerne og paralegals, i takt med omstillingen i advokatbranchen og 
den stadige digitalisering af hele erhvervet.

Taler: Danni Liljekrans, feedbacknørd og partner hos Feedwork. Flere talere TBA
Afholdes: 14. november 2023 - centralt i København

juc.dk/
SEKPA

7
Lektioner

Konference for advokatsekretærer, paralegals og PA´er

Konferencer

På AB 18-certificeringen får du solid all-round viden inden for AB-systemet og bliver 
certificeret i entrepriseret – efter det nye AB system

Undervisere: Pedram Moghaddam, advokat og partner hos Lundgrens, Hen-
rik Fausing, Fhv. projektdirektør i Juridisk Afdeling i Dansk Byggeri og medlem af 
AB-udvalget, Preben Dahl, chefjurist hos Danske Arkitektvirksomheder og medlem af 
AB-udvalget.
Afholdes: Flere datoer 2023 - Axelborg, København

AB 18-certificering

Lektioner
juc.dk/

CAB18FOR
28

Certificeringens 4 moduler giver en solid introduktion til udbudsretten og et stærkt 
fundament for at arbejde professionelt med udbud, både som ordregiver og tilbuds-
giver.

Undervisere: Christina Heiberg-Grevy, advokat (L) og partner hos Poul Schmith/Kam-
meradvokaten, Helle Lorentsen Bøgeskov, advokat (L) og partner i NP Advokater og 
Jesper Fabricius, advokat (L) og partner hos ACCURA Advokatpartnerselskab
Afholdes: Flere datoer - 2023 Axelborg, København

Certificering i grundlæggende udbudsret

Lektioner

juc.dk/
GRUD

25

Certificeringen er en solid mediatoruddannelse, der med indføring i konfliktforståelse, 
mæglingsteori og praksis gør dig i stand til at håndtere konflikter som mediator, men 
også giver dig værktøjer som leder eller rådgiver.

Undervisere: Benjamin Lundström, advokat og partner hos Sirius Advokater, Mie 
Marcussen, mediator hos Marcussen & Company
Afholdes: Flere datoer 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Certificering i mediation

Lektioner

juc.dk/
MEDI

28

Certificeringer

CIPP/e gør dig til specialist i persondata og alle de juridiske aspekter af EU’s nye data-
beskyttelsesforordning (GDPR). Du får undervisning af den erfarne IAPP-underviser og 
persondataekspert

Undervisere: Lars Japp Haslund, Group DPO hos Nets og Helena Lybæk Guðmunds-
dóttir, Head of GDPR Center of Excellence hos Nets
Afholdes: 3. - 4. oktober 2023 - Axelborg, København

Persondata-certificering for specialister (CIPP/e)

Lektioner

18 juc.dk/
CIPPE

Konferencen søger at give overblik over udviklingen i lovgivning og retspraksis med 
den nyeste viden, opdateringer og skarpe analyser direkte fra de førende juridiske 
eksperter og centrale personer fra myndigheder.

Flere talere
Afholdes: 2. november 2023 - centralt i København

Udbudskonferencen

7
Lektioner

juc.dk/
UBK23
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https://juc.dk/produkter/legal-project-management
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Her finder du en oversigt over JUC's netværk og netværksledere.
Ring for en uforpligtende samtale på 70 20 82 60 eller se mere på juc.dk
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Bliv fagligt opdateret i et 

professionelt netværk
Konferencer

Få indsigt, analyser og kritiske vinkler fra de centrale aktører i det familieretlige system  
- erfaringsudveksling, debat og networking

Flere talere, bl.a.: Tanja Graabæk, advokat hos SamværsAdvokaten, Advokatfirmaet 
Strauss & Garlikk, Anni Højmark, retspræsident hos Retten i Svendborg 
Afholdes: D. 31. maj 2023 - Scandic Spectrum, København

Familieretskonferencen

Lektioner
juc.dk/ 

FAMKON
7

Konferencens vigtigste formål er at skabe overblik over de vigtigste trends og tenden-
ser for GDPR, databeskyttelse og IT-sikkerhed i private virksomheder.

Undervisere: Michael Hopp, advokat og partner hos Plesner og Henning Morten-
sen, CISO/CPO hos Brdr. A&O Johansen og formand for Rådet for Digital Sikkerhed
Afholdes: 26. september 2023- Axelborg, Copenhagen

Konference om Persondatabeskyttelse og cybersikkerhed

Lektioner
juc.dk/

PERCY23
7

Konferencen sætter fokus på de miljøretlige dilemmaer, der er højaktuelle og afgøren-
de i retspraksis gående fremad.

Flere talere bl.a.: Flere talere, bl.a.: Håkun Djurhuus, advokat og partner hos Lund-
grens og Kim Christian Højmark, advokat og director hos Poul Schmith/Kammeradvo-
katen
Afholdes: 5. oktober 2023 - Axelborg, København

Miljøkonferencen

Lektioner
juc.dk/

MILJOKON
7
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https://juc.dk/produkter/omstodelse-i-rekonstruktions-og-konkursbehandling
https://juc.dk/produkter/konference-om-persondatabeskyttelse-og-cybersikkerhed?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/miljokonferencen?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20
http://juc.dk/drafti
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GDPR - Aktuelle 
udfordringer
Aktuelle og centrale databeskyttelsesretlige 
emner med en praktisk vinkel

Databehandleraftaler
Baggrund for EU-Kommissionens nye skabelon til standardkontraktbestemmelser
Gennemgang af de mest væsentlige ændringer i EU-Kommissionens nye skabelon
Giver ændringerne anledning til at efterse egne skabeloner til databehandleraftaler?
Skal din organisation anvende EU-Kommissionens eller Datatilsynets skabelon?
Hvor detaljeret skal databehandleraftalen være?

Dette GDPR-kursus har til formål at opdatere dig om aktuelle og centrale databeskyttelsesret-
lige emner med en praktisk vinkel. Du får bl.a. mulighed for at dele erfaringer med de andre 
kursusdeltagere, og perspektivere og konkretisere tinsynet, så du nemmere kan implemente-
re det i din hverdag, når udfordringen opstår.

Emner på kurset er bl.a.: 

Kursus d. 24. august 2023

hhttps://juc.dk/produkter/gdpr-aktuelle-udfordringer?utm_source=Content_Katalog&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content_Katalog_W20

