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BEHANDLING AV DØMTE FOR SEKSUALLOVBRUDD
FFP har fra 2016 til 2019 sittet i styringsgruppen i BASIS-
prosjektet, et treårig samarbeidsprosjekt mellom 
kriminalomsorgen, Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. 
Formålet med prosjektet har vært å utvikle et behandlingstilbud 
for personer dømt for seksuallovbrudd, og å bidra til økt 
kunnskap om gruppen. I begynnelsen av juni ble avslutning 
av prosjektperioden markert med konferanse og lansering av 
rapport. 

FFP har over tid opplevd en økning av henvendelser fra 
pårørende til seksuallovbruddsdømte. Dette har sammenheng 
med den store økningen i andel dømte for seksuallovbrudd. 
Det er generelt lave tilbakefallstall for denne typen lovbrudd, 
men noen har en forhøyet risiko for gjentakelse, og det er et 
behandlingstilbud for denne gruppen som har vært fokus for 
BASIS-prosjektet. Regjeringen vil nå videreføre prosjektet til å 
bli et helhetlig landsdekkende tilbud.

TILBUD FOR PÅRØRENDE FLERE STEDER I LANDET
I tillegg til våre vanlige treff i Oslo og Trondheim har FFP i vår 
arrangert pårørendetreff i Bergen og i fire byer i Nord-Norge: 
Bodø, Tromsø, Alta og Vadsø. Treffene i Nord-Norge var 
finansiert av Extrastiftelsen.

Mange pårørende som bor langt unna FFPs avdelinger har 
lenge etterspurt et tilbud om treff også andre steder enn i Oslo 
og Trondheim. Flere ga uttrykk for at det var godt å møte andre 
som har et familiemedlem i fengsel. I Nord-Norge hadde vi 
også møter med ledelsen i fengslene, og vi arrangerte fagmøter 
med samarbeidspartnere i de ulike byene.

I samarbeid med lokale aktører har FFP som mål å kunne 
videreføre et tilbud om pårørendetreff andre steder i landet 
også i tiden framover.

FFP BESØKER RÅDHUSET
I desember var ordfører Marianne Borgen på besøk hos 
FFP sammen med Kronprinsparet. I mai ble FFP invitert 
til å komme på besøk til Rådhuset. Pårørende fra FFP fikk 
se ordførerens kontor og vi fikk en spennende omvisning i 
Rådhuset. Både barn og voksne hadde mange spørsmål, 
og ordføreren fortalte om det flotte bygget og om hvordan 
demokratiet fungerer både i Oslo og i landet vårt. Takk til 
ordfører Marianne Borgen!

 

Engasjerte barn hadde mange spørsmål til ordføreren.

Tusen takk til alle fengslene som har gitt barn på 
besøk ekstra oppmerksomhet i forbindelse med 

FFPs Hjerte for barna-aksjon!

Ordfører Marianne Borgen ønsket FFP velkommen til rådhuset.



SYNLIGGJØRING AV BARNAS STEMME 
Årets samling i nettverket COPE, Children of Prisoners 
Europe, fant sted i Krakow.  Et av temaene på konferansen 
var hvordan barn og unge selv bidrar til å synliggjøre 
hvordan det kan være å ha foreldre i fengsel. FFP holdt 
et innlegg om hvordan vi arbeider for å løfte frem barns 
stemme. Carmen fortalte om ulike prosjekter hun har deltatt i 
gjennom FFP Ung for å bidra til økt kunnskap om situasjonen. 
Også barn og unge fra Polen, England, Skottland, Sverige 
og Italia deltok på konferansen, og delte sine erfaringer om 
hvordan det er å ha en forelder i fengsel.

INFORMASJONSSERIE OM ISOLASJON
Sivilombudsmannen har slått alarm om bruken av isolasjon 
i fengslene ved å varsle Stortinget gjennom en særskilt 
melding, det sterkeste virkemiddelet Sivilombudsmannen 
har. I løpet av de siste årene har Sivilombudsmannen besøkt 
19 fengsler, og er bekymret for den omfattende bruken av 
isolasjon. Sivilombudsmannen refser i meldingen norske 
myndigheter for brudd på norske og internasjonale lover. 

Sosial kontakt er et grunnleggende behov for alle 
mennesker, og mangel på kontakt med andre kan være 
svært skadelig. Skandinavisk isolasjonsnettverk, et nettverk 
som ønsker å bidra til et kritisk fokus på isolasjon, har 
nå lansert en informasjonsserie som beskriver vanlige 
reaksjoner mennesker som blir isolert over lengre tid 
kan få. Serien består av ulike brosjyrer rettet mot isolerte, 
ansatte, pårørende og advokater. I tillegg til informasjon 
om konsekvenser ved isolasjon gir brosjyren til pårørende 
også tips til hva som kan gjøre situasjonen lettere for dem. 
Pårørende kan ta kontakt med FFP for å få brosjyren tilsendt, 
eller se de ulike brosjyrene på hjemmesiden til Skandinavisk 
isolasjonsnettverk. 

Seniorrådgiver Kjersti Holden og Carmen fra FFP Ung fortalte om FFPs arbeid med 
å synliggjøre barnas stemme.

Skandinavisk isolasjonsnettverk 
har laget brosjyre til pårørende 
om konsekvenser av isolasjon 
og hva pårørende selv kan 
gjøre i en vanskelig situasjon. 
Brosjyren er en del av en 
større informasjonsserie som 
vil inngå i Kriminalomsorgens 
tiltakspakke mot isolasjon og 
isolasjonsskader.

Åpningstider i sommer

FFPs landsdekkende rådgivningstelefon, epost og chat er stengt for sommeren fra 8. juli t.o.m. 4. august. 

Vi ønsker pårørende og samarbeidspartnere en riktig god sommer med bilder fra blomsterbindingskurs med FFP 
Trøndelag. Vi ble tatt med inn i en bugnende, fargerik blomsterverden hos Strå blomsterverksted og lærte å lage 
vakre oppsatser av sommerens blomster!

STØTTE OG RÅDGIVNING
FFP tilbyr informasjon, støtte og råd på telefon, epost og 

ved samtaler i våre lokaler.
FFP har også ulike aktiviteter og møter, samt en chat og 

en lukket facebookgruppe for pårørende.
Alle FFPs tilbud er gratis.


