
1 

 

 

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET  

D E T J U R I D I S K E F A K U L T ET  

 

 

 

 

 

Mød færdige kandidater 

Interview med Hanne Nistrup Berg 
 

 
Stilling: Specialkonsulent 

Dimission: januar 2014 

Arbejdssted: Procesbevillingsnævnet 

 

Baggrund: Jeg har været ansat hos Procesbevillingsnævnet siden februar 2018. Jeg behandler 

hovedsageligt ansøgninger om appeltilladelser til Højesteret i civile sager og straffesager. Jeg har 

tidligere været fuldmægtig i Justitsministeriet. 

 
Hvad sætter du allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse? 

Jeg er glad for, at jeg valgte at prøve kræfter med nogle meget forskellige fag, fordi jeg ikke var 

sikker på, hvilket fagområde jeg gerne ville arbejde med. I mine efterfølgende stillinger har jeg netop 

haft gavn af hurtigt at kunne sætte mig ind i et nyt retsområde, hvilket jeg i høj grad lærte i løbet af 

kandidatuddannelsen. Derudover lærte jeg meget i forbindelse med specialeskrivningen, blandt 

andet i forhold til informationssøgning, og det har jeg også brugt flittigt i mit arbejdsliv. 

 
Hvilke fag interesserede dig mest under studiet? 

På bacheloruddannelsen var det mest de formueretlige fag, der fangede mig. På 

kandidatuddannelsen var jeg blandt andet rigtig glad for immaterielret, IT -ret og konkurrence- og 

markedsføringsret. 

 
Hvad var det mest udfordrende ved overgangen fra studieliv til arbejdsmarked? 

Det var udfordrende at gå fra at have en hverdag, hvor jeg i høj grad kunne tilrettelægge min uge, 

som jeg ville, til pludselig at have et fuldtidsarbejde i Justitsministeriet med et helt andet tempo og 

en helt uforudsigelig hverdag. Jeg var vild med det, men det krævede lige en omstilling. 

 
Hvordan har dit karriereforløb været? 

Jeg havde i løbet af min bacheloruddannelse et studierelevant arbejde hos Trendsales.dk, og under 

min kandidatuddannelse arbejdede jeg som student på et advokatkontor. Da jeg skrev speciale, 

søgte jeg en stilling som fuldmægtig i Justitsministeriets departement, hvor jeg fik mulighed for at 

arbejde som generalist med ministerbetjening og udarbejdelse af lovforslag. Som fuldmægtig i 

Justitsministeriet fik jeg samtidig mulighed for at møde som anklagerfuldmægtig i straffesager en 

gang om ugen. 



Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? Hvad ville du gøre mere af? 
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Efter at have arbejdet i Justitsministeriet i fire år fik jeg lov til at få tjenestefri i to år for at prøve 

kræfter med en stilling som fuldmægtig i Procesbevillingsnævnet. Jeg blev dog sidenhen så glad for 

arbejdet i Procesbevillingsnævnet, at jeg besluttede at blive der. 

 
Ændrede dine karrieredrømme sig undervejs i studiet? 

Ja, i starten af studiet ville jeg være anklager, og senere havde jeg planer om at blive advokat. Mine 

karrieredrømme ændrer sig stadig løbende, og jeg prøver bare at nyde, at jurauddannelsen favn er 

så bredt, som den gør, og at der er så mange spændende retsområder, jeg gerne vil prøve at 

beskæftige mig med. 

 
Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu? 

Jeg er generalist med en grundlæggende interesse for retsvæsenet og lovgivningsarbejdet, og det 

passer rigtig godt sammen med mit arbejde i Procesbevillingsnævnet. 

 
Hvad var det sværeste i dit første år som nyansat jurist? 

Der var en stejl læringskurve i Justitsministeriet, og det var svært ikke helt at vide, om man gjorde 

sit arbejde godt nok. På studiet fik man løbende karakterer og feedback fra undervisere, der kunne 

fortælle, om man var på vej i den rigtige retning. Jeg husker derfor, at jeg som nyansat jurist lige 

skulle finde fodfæste og finde troen på, at jeg gjorde mit arbejde rigtig godt. 

 
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? 

Jeg sidder forholdsvis koncentreret og arbejder på mine sager. Jeg har mange dygtige kollegaer, 

jeg kan sparre med, men mit arbejde kræver en meget høj grad af selvstændighed. En til to gange 

om ugen er jeg med på et nævnsmøde, hvor mine sager bliver behandlet af nævnsmedlemmerne, 

der i Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser består af en højesteretsdommer 

(formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og et medlem, der repræsenterer 

retsvidenskaben. 

 
Hvilke konkrete opgaver har du? 

Mit arbejde består hovedsageligt i at behandle ansøgninger om appeltilladelser til landsretterne eller 

Højesteret. Kort fortalt indebærer en appeltilladelse, at en sag, der ikke ellers ville kunne ankes eller 

kæres, kan indbringes for en højere retsinstans. Appeltilladelse forudsætter, at sagen rejser 

spørgsmål af principiel karakter, eller at særlige grunde taler for tilladelse. Min primære 

arbejdsudgave består i at udarbejde notater, der indeholder en gennemgang af sagens faktum, en 

juridisk gennemgang og en indstilling om, hvordan nævnet bør afgøre sagen. 

 
Hvordan bruger du din uddannelse i dit arbejde? Hvilke fagelementer benytter du dig af? 

Jeg bruger den juridiske metode i mit arbejde hver dag. Derudover gør jeg dagligt brug af at have 

haft fagene civilproces og straffeproces. 

 
Hvad er det bedste ved dit job? 

At jeg får lov til at være med til at påvirke, hvilke sager der skal behandles i Højesteret. Jeg får 

samtidig mulighed for at beskæftige mig med alle retsområder, og jeg opnår en ret stor indsigt i, 

hvad der rører sig inden for retsvæsenet. 

 
Er der nogle ting, man skal være opmærksom på/være indstillet på, hvis man gerne vil have 

en jobfunktion som din? 

Man skal være rigtig god til at formulere sig skriftligt og trives med et arbejde, der kræver 

selvstændighed og fordybelse. 
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Jeg ville nok have slappet lidt mere af og været bedre til at tro på mig selv. Særligt i 

eksamensperioderne fik man hurtigt indtryk af, at alle andre havde meget bedre styr på det, end 

man selv havde, og det gjorde til tider studielivet lidt hårdt. Jeg er glad for, at jeg tidligt på studiet 

engagerede mig socialt blandt andet ved at være tutor. 
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