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Mød færdige kandidater 

Interview med Lise van Brugge 

 

 

Stilling: Advokat 

Dimission: 1987 

Arbejdssted: Gigtforeningen 

Baggrund: Jeg dimitterede fra Københavns Universitet i 1987, blev advokatfuldmægtig og 

fik bestalling som advokat i 1990. I 16 år arbejdede jeg i advokatbranchen, hvor jeg 

beskæftigede mig med de fleste juridiske områder. Jeg fik imidlertid lyst til bruge juraen i 

en anden sammenhæng og blev derfor ansat som advokat i Gigtforeningen, som er en 

velgørende sygdomsbekæmpende organisation. 

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

Evnen til at kunne analysere og vurdere en juridisk problemstilling og herefter omsætte 

den til at kunne løse et konkret problem for nogen. 

Hvordan har dit karriereforløb været? 

Jeg startede med at slæbe post i Københavns byret fra Stævningsmændenes kontor, og 

siden fik jeg job i Fogedretten som studentermedhjælper. Imens gennemførte jeg den 

juridiske kandidateksamen på normeret tid, blev advokatfuldmægtig, fik bestalling som 

advokat, møderet for Landsretten – og skiftede til en NGO som ”husjurist”. 

I dag rådgiver jeg Gigtforeningens sekretariat, fire behandlingssteder, vores frivillige, samt 

yder gratis juridisk rådgivning til Gigtforeningens medlemmer. Jeg er også 

patientrepræsentant i relevante nævn. Desuden har jeg været med til at etablere et 

arvesamarbejde, der hedder Det Gode Testamente. Det er et fællesskab af 40 velgørende 

foreninger, der arbejder sammen om at formidle foreningernes behov for at modtage 

arvemidler for at kunne udføre det velgørende arbejde. 

Ændrede dine karrieredrømme sig undervejs i studiet? 

Ja, for jeg havde ikke en oprindelig plan. Jeg valgte jurastudiet, fordi jeg tænkte, at det 

kunne give mig et godt akademisk fundament og mange muligheder. Og det fik jeg ret i. Jeg 

valgte kursusfag efter interesse i det afsluttende forløb, men de fag er ikke mine primære 



 

 

2 

arbejdsområder i dag. Ved man som studerende, hvilken retning man ønsker, er det 

naturligvis godt at planlægge derefter. 

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

At jeg skulle omsætte min viden fra universitetet til den praktiske hverdag. Jeg vidste en 

masse, men så alligevel ikke. Det var dog skønt ikke konstant at have dårlig samvittighed – 

og at have fri, når jeg havde fri! 

Hvad var det sværeste i dit 1. år som nyansat jurist? 

At jeg først dér skulle lære at agere i det virkelige liv.  

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

Jeg blev ansat hos en autoriseret bobestyrer, som var fast medhjælper for skifteretten. 

Derfor blev især skifteret, primært arveret, mit speciale. Jeg havde også retssager og fik 

møderet for Landsretten. Jeg repræsenterede også en række erhvervsklienter og offentlige 

myndigheder, som gav mig relevant viden. Det har i mit videre liv været en fordel for mig, 

at jeg har tilegnet mig en bred viden om mange forskellige juridiske områder. I dag bliver 

mange advokatfuldmægtige ”specialister” allerede  under fuldmægtigtiden. 

Hvilke konkrete opgaver har du? 

Mine arbejdsdage er meget varierede. Den ene dag skal jeg f.eks. sælge en ejendom i et 

dødsbo, hvor testator har valgt at testamentere til fordel for Gigtforeningen. Den anden 

dag skal jeg måske rådgive om ændring af Gigtforeningens vedtægter eller holde foredrag 

om arv og testamenter for vores frivillige. Den næste dag skal jeg gennemgå en kontrakt, 

som Gigtforeningen vil indgå. Om torsdagen yder jeg gratis juridisk rådgivning til 

Gigtforeningens medlemmer. Kort sagt, jeg arbejder som advokat, men for en vigtig og god 

sag. 

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

dagligt af? 

Jeg bruger stadig ”basal” juridisk viden og den juridiske metode til at løse de opgaver, der 

er. I dag forstår jeg, hvor vigtigt det er at lære at ”tænke” som jurist.  

Hvad er det bedste ved dit job? 

Det er en stor tilfredsstille at arbejde for en vigtig sag, som har betydning for de mere end 

700.000 mennesker, der lever med en gigtsygdom. Jeg kan yde juridisk hjælp til 

mennesker, som har et behov, og som måske ikke kan få hjælp på anden måde.  

Mit arbejde er meget alsidigt, og jeg nyder at arbejde sammen med andre kompetente 

kollegaer, hvis fagområder ikke er juridiske. 

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

have en jobfunktion som din?  

I mit job er det vigtigt at kunne yde rådgivning på et bredt juridisk funderet grundlag og 

omsætte den juridiske viden til forståeligt dansk. Men har man som nyuddannet et 

relevant speciale, vil man være en gave for en NGO, især hvis man kan kombinere sin viden 

med forståelse og empati for den sag, man repræsenterer.  
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Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? 

Jeg ville nok i højre grad vælge at ”leve livet”, imens jeg studerede, fremfor at arbejde 

målrettet på at gennemføre studiet på normeret tid. Jeg ville prioritere udenlandsophold, 

min sport, mine venner og familie og andre fritidsinteresser højere. Det er vigtigt for de 

studerend at forstå, at den menneskelige udvikling, de gennemgår, og det værdisæt, de 

tilegner sig, er afgørende for ”værdien” af den rådgiver, de bliver til. De studerendes 

fremtidige arbejdsgivere vil se på det hele menneske og ikke kun på tal fra 

eksamensbeviset.   

Husk, at jurastudiet er det ”kørekort”, der giver adgang til senere at lære at kunne yde 

juridisk rådgivning på et højt fagligt, men også værdifuldt grundlag.  
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