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Tromsø, Våren 

Hva gjør jobben din bra?
Liker jobben (som politiadvokat) meget godt. Har gode kolleger og arbeider med et spennende felt; 

strafferett. Får holde på med mange svært forskjellige saker, og går mye i retten både i 
hovedforhandlinger og i fengslinger og andre begjæringer. Hverdagen i politiet er både variert og 

utfordrende, og man møter mange slags mennesker.

Hva slags jusstudent var du?
Var nok en ganske typisk jusstudent, det ble en del tidlige morgener og sene kvelder på lesesalen. 
Likevel var det også viktig å sette av tid til andre aktiviteter; jakt og fiske, bilskruing og friluftsliv. 
Likte å være litt i forkant med pensum i forhold til forelesninger og seminar, da fikk jeg mer ut av 

undervisningen.

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?
En typisk arbeidshverdag består av så mangt; rettsoppmøter, etterforskningsmøter, dager på 
kontoret med straffesaksbehanding. Men innimellom skjer det også akutte ting som man må 

håndtere der og da, noe som er med på å gjøre hverdagen spennende.

Hvilke oppfordringer har du til 
Sett av nok tid til studiene, og konsentrer deg om å studere når du studerer, men ikke glem at du 

skal ha tid til å leve på siden også!
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