
Stud.jur. har mødt tre advokater, der 
hver især arbejder for at sikre og fremme 

deres hjertebarn inden for juraen. Mød 
fortaleren for mediation, tech-specialisten 

og retssikkerhedshedens vogter.

ADVOKATER FOR 
EN SÆRLIG SAG

Retssikkerhedens vogter

Birgitte Arent Eiriksson, 

advokat og projektleder hos Justitia

Hvad er din rolle som advokat 
og projektleder hos Justitia?
Jeg har fokus på de grundlæggende rettigheder og prin-

cipper, der udgør fundamentet for vores retssamfund, og 

er ansvarlig for to større projekter om hhv. effektiv dom-

stolsprøvelse og socialt udsattes retssikkerhed. Jeg har 

derfor samtidig fokus på borgernes muligheder for at få 

prøvet deres ret, retssikkerhed i forbindelse med dom-

stolsprøvelse og behandlingen af udsatte borgere i såvel 

forvaltningen som retssystemet.

SKREVET AF 
Emma Sophie Bruun

PERSPEKTIV
ADVOKAT FOR SÆRLIG SAG

P

Hvilke projekter arbejder 
du på for tiden?
Over en længere periode har jeg haft fokus på den dan-

ske retshjælpsmodel med de offentlige ordninger om 

retshjælp og fri proces samt den private retshjælps-

forsikringsordning. Mine undersøgelser har desværre 

vist, at vi i Danmark ikke har en reel og lige adgang til 

at gøre vores ret gældende. Jeg er også i gang med et 

større projekt om kvaliteten af kommunernes sagsbe-

handling og lovgivningens kompleksitet på det socia-

le område. Projektet er vigtigt, da vi har nogle meget 

høje omgørelsesprocenter, og afgørelserne har vidt-

gående konsekvenser for borgernes livsvilkår.
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Hvorfor er en tænketank 
som Justitia vigtig i et 
land som Danmark?

Danmark er i international sammenhæng kendt som en 

velfungerende demokratisk retsstat, hvor grundlæg-

gende frihedsrettigheder og retssikkerhed nyder en høj 

grad af beskyttelse. Men de seneste 10-15 år har den 

samfundsmæssige og retspolitiske udvikling trukket i 

modsat retning med forringelser af borgernes og virk-

somheders retssikkerhed og frihedsrettigheder. Årsa-

gerne hertil er særligt den stigende sikkerhedstrussel 

og ønsket om at give myndighederne mere vidtgående 

kontrolbeføjelser. Det er derfor vigtigt, at der eksiste-

rer en uafhængig aktør som Justitia, der gennem juridi-

ske analyser kan afdække problemstillingerne og få sat 

fokus på dem i offentligheden og blandt beslutnings-

tagere, så vi kan bevæge samfundet i en retning, hvor 

borgernes retssikkerhed og rettigheder nyder større pri-

oritet og beskyttelse. 

Hvilken rolle har Justitia i lyset af 
den teknologiske udvikling? 
Den teknologiske udvikling bringer mange fordele med 

sig – f.eks. vil digitaliseringen af den offentlige sektor 

medføre effektiviseringer og en mere ensartet sags-

behandling. Men der er også retssikkerhedsmæssige 

problemstillinger forbundet med sagsbehandling, der 

hviler på automatiserede processer, og den øgede di-

gitalisering vil kunne medføre en større indsamling og 

viderebehandling af personoplysninger, som presser 

borgernes ret til privatliv. Gennem bl.a. juridiske ana-

lyser, debatter og samarbejde med beslutningstagere 

vil Justitia arbejde på at sikre en bedre balance mellem 

hensynet til effektivisering og hensynet til borgernes 

retssikkerhed og rettigheder.

Har du et godt råd til 
jurastuderende, der er interesserede 
i områder som retssikkerhed?

Søg ind på Justitia Akademi for jurastuderende, hvor 

Justitia i samarbejde med Danske Advokater ønsker at 

give de studerende indsigt i emner vedr. grundlæggende 

frihedsrettigheder og retssikkerhed, ruste dem til selv 

at kunne tage del i den offentlige debat om disse tema-

er og sikre et netværk blandt studerende og kommen-

de jurister med interesse for de grundlæggende vilkår i 

retsstaten. Akademiet skal være med til at sikre, at rets-

sikkerhed og retsstatslige principper bliver en del af de 

kommende juristers DNA, uanset hvilken karrierevej de 

efterfølgende vælger.

Fortaleren for mediation
Thomas Samsø Bloch, adm. direktør hos 

Mediationsinstituttet

Hvad er din rolle som administrerende 
direktør ved Mediationsinstituttet?
Formålet med instituttet er primært at fremme brugen 

af mediation, hvilket vi bedst gør ved at være synlige. 

Mit arbejde består i at være instituttets ansigt udadtil, 

hvilket i praksis betyder, at jeg besøger advokatkonto-

rer, virksomheder, organisationer, politikere m.fl ., og 

fortæller dem om mediation, og hvordan de bedst mu-

ligt kan gøre brug af mediation.

Hvorfor tror du på mediation 
som konfliktløsningsmetode?
Efter en del år som advokat må jeg sande, at jeg ikke synes, 

man altid hjælper sin klient lige godt ved at føre retssager 

for dem. Den juridiske tilgang til konfl iktløsning fjerner fo-

kus fra parternes reelle konfl ikter. I sin søgen efter den re-

levante fakta og jus, der kan føre til det resultat, man håber 
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på, mister man klienten i processen og glemmer, at der 

ofte er andre relevante behov og interesser at undersøge 

hos klienten. Jeg tror, at vi selv er eksperter på vores egne 

konfl ikter, og her er mediation et effektivt og konstruk-

tivt værktøj til at afklare og løse konfl ikter. Langt de fl este 

mediationer ender jo med en aftale, som parterne selv har 

formuleret. Jeg har ikke tal på det, men jeg tør godt lægge 

hovedet på blokken og sige, at aftaler, man selv har været 

med til at formulere, utvivlsomt overholdes i højere grad 

end afgørelser, man har fået trukket ned over hovedet.

Hvordan har du i din egen praksis 
oplevet potentialet ved mediation?
At opleve et skilsmissepar, der i 10 år er rendt ind og ud af Stats-

forvaltningen og by- og landsret i skænderi om deres fælles 

datter, og som ikke har kunnet kommunikere uden deres ad-

vokater, få klarlagt deres konfl ikt og begynde at tale sammen 

igen – det er stort. Men jeg kan få samme fornemmelse, når jeg 

har haft mediation mellem virksomheder, hvis samarbejder er 

gået i stykker. Når man efter endt mediation ser to ”alfahan-di-

rektører” give hånd og tale om nye samarbejder på vej ud ad 

døren, smiler man indvendigt. Forsoninger som disse gør ind-

tryk og bidrager til meningsfuldheden i mit arbejde, men de be-

kræfter mig også i potentialet ved mediation.

Forbliver mediation aktuel i 
fremtidens juridiske sektor?
Uden tvivl. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at 

tekniske løsninger kan afl øse den menneskelige fak-

tor, og jeg ser ikke for mig, at vi som mediatorer kan er-

stattes af AI. Det er tydeligt, at mediation vinder frem 

– f.eks. i byggeriet, hvor der i de nye AB-regler er indført 

mediation i entrepriseretlige tvister, og ligeledes kom-

mer mediation til at indgå i den kommende normalved-

tægt for landets ejerforeninger. Derudover venter vi på 

udspillet på skilsmisseområdet, hvor vi håber på, at af-

taleparterne har lyttet til os og taget mediation med i 

det kommende skilsmissesystem.

Har du et godt råd til de 
jurastuderende, der er 
interesserede i mediation? 
Tag et kursusfag i mediation. Det bliver helt sikkert 

noget, man kommer til at bruge som jurist og advokat 

i fremtiden. Der fi ndes også masser af spændende ny-

hedsbreve om mediation, man kan abonnere på, eks. 

mediate.com eller nyheder fra Harvards Negotiation 

Project. Har man brug for råd og vejledning ift. medi-

ation, er man også velkommen til at kontakte os hos 

Mediationsinstituttet.

P
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Tech-specialisten
Tanja Lind Melskens, advokat og projektleder 

hos Kammeradvokaten

Hvad er din rolle som advokat og 
projektleder hos Kammeradvokaten?
Mine arbejdsopgaver er anderledes end den ”traditionel-

le” advokats arbejdsopgaver, da mit fokus overvejende 

ligger på forretningsudvikling. Jeg har det overordnede 

ansvar for et FinTech-team, hvilket er atypisk ift. min al-

der, men jeg var heldig, at ledelsen kunne se potentialet i 

at sætte en af de yngre advokater til at drive et nyt team, 

der skulle give sig i kast med et helt nyt forretningsom-

råde inden for fi rmaet. Meget af min tid går derfor på at 

lede teamet, skabe kontakter og holde øje med udvik-

lingen i markedet. Teamet skal sikre, at vi har Danmarks 

bedste team til at rådgive fi nansvirksomheder, der øn-

sker at være front-runners på den digitale udvikling.

Hvorfor er det vigtigt for 
advokatbranchen at have 
fokus på digitalisering?
Af to grunde. Dels fordi det er en enorm prioritet for kun-

derne at digitalisere deres markeder, f.eks. fi nanssekto-

rens FinTech-udvikling, og dels fordi nye teknologier 

som AI og blockchain kommer til at påvirke vores forret-

ninger. Dedikerer man ikke ressourcer i et advokatfi rma 

til at fokusere på den teknologiske udvikling, tror jeg, at 

man som fi rma hurtigt kan komme bagud, set i lyset af 

den hastighed vi i øjeblikket oplever. Teknologiudvik-

lingen har tidlige haft en mere lineær udvikling, hvorfor 

der ikke har været samme behov for at have konstant fo-

kus på den digitale scene, men fordi udviklingen går så 

stærkt lige nu, og ting, vi ikke troede var mulige for tre år 

siden, pludselig er en realitet, er det vigtigt at holde sig 

ajour, så vi som rådgivere ikke bliver overfl ødige. Og det 

ønsker vi ikke hos Kammeradvokaten, hvor vi særligt har 

fokus på digitalisering ift. fi nanssektoren.

Hvilken betydning har digitaliseringen 
for advokatbranchen?

Overordnet betyder de teknologiske muligheder, at vi i 

branchen skal lære at forstå teknologien og dens betyd-

ning. Man behøver ikke at kunne kode som advokat, og 

det er ikke den rigtige løsning at tro, at advokater skal 

kunne det hele. Vi skal have respekt for det, vi kan, men 

tilegne vores branche nye egenskaber og samarbejde 

med andre fagligheder i takt med, at nye produkter som 

f.eks. smart contracts (kontrakter udarbejdet gennem 

kodning) efterspørges. Kammeradvokaten kommer der-

for inden for de næste år til at have andre profi ler end 

blot jurister.

Hvilke nye teknologier 
tror du særligt på?
Helt sikkert blockchain som der er kæmpe muligheder 

med. Men AI er også interessant, særligt ift. mulighe-

derne for tekstgenkendelse, i lovgivningsøjemed samt 

ift. konkret sagsbehandling.

Hvordan ruster jurastuderende 
sig bedst muligt til det 
moderne juriske sektor?
På studiet lægges der desværre vægt på at lære para-

grafferne udenad, men om få år mestres dette bedre af 

en maskine, og i min optik er det en for snæver tilgang 

til faget og branchen. Vil man stå stærkt i den moderne 

juridiske sektor, skal man ikke kun kunne sin lov, men 

holde sig opdateret på udviklingen i branchen, herun-

der nye forretningsområder og hvordan, digitaliseringen 

påvirker lovgivningen, og sætte sig ind i teknologierne. 

Man behøver ikke lære at kode, men det er essentielt at 

forstå, hvordan teknologien påvirker markedet, lovgiv-

ningen og fremtidens rådgivning.
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