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EN KREVENDE VÅR FOR PÅRØRENDE
Som i resten av samfunnet, ble det også i kriminalomsorgen 
i mars innført flere tiltak for å forhindre spredning av korona-
viruset. Blant de mest inngripende tiltakene for pårørende, 
var at det ikke lenger var mulig å komme på besøk i fengsel 
og at den innsatte ikke fikk komme hjem på permisjon. Uten 
mulighet til å møtes fysisk, og med bekymringer knyttet til 
smittesituasjonen, har det vært en svært krevende situasjon 
for pårørende. Mange har opplevd restriksjonene som veldig 
strenge, og har vært fortvilet over hva det innebærer for 
både familien og den innsatte å ikke kunne treffe hverandre. 
FFP har opplevd en kraftig økning fra pårørende som har hatt 
spørsmål eller trengt støtte i denne vanskelige perioden.
Kriminalomsorgen var rask med å etablere videobesøk som 
et kompenserende tiltak for besøk og permisjon, og til tross 
for en del tekniske problemer og at det tok noe tid før ordnin-
gen var på plass i alle fengslene, har mange har satt stor pris 
på å kunne opprettholde kontakt med den innsatte via nettet.  
Dette har også åpnet for nye muligheter som at den innsatte 
har «blitt med hjem», og pårørende har fått se hvordan den 
innsatte bor. Flere har fortalt at det har betydd mye å spise 
mat eller dele andre hverdagslige aktiviteter «sammen med» 
den innsatte under videobesøket. Selv om det nå gradvis 
åpnes opp for fysiske besøk, er det mange pårørende som 
ønsker at videobesøk fortsetter som et tilbud ved siden av 
ordinære besøk. Videobesøk utvider besøksmulighetene og 
innebærer en større fleksibilitet for pårørende, ikke minst for 
pårørende med lang reisevei. 

En av anbefalingene barna tegnet til, var at det bør være mulig å få besøke 
utendørs slik at man kan være sammen på en mer naturlig måte.

TEGNEWORKSHOP OM FENGSEL 
I slutten av juni kunne FFP Ung endelig invitere til treff i 
våre lokaler igjen. Vi arrangerte tegneworkshop for barn og 
unge, spiste pizza og is, pratet, og tegnet fine  tegninger. 
Workshopen var en del av FFPs junikampanje i samarbeid 
med COPE – Children of Prisoners Europe. Kampanjen 
setter fokus på barn med familiemedlem i fengsel, med 
mål å påvirke både politikere, fengsler og befolkningen for 
øvrig. Tegningene barna tegnet var inspirert av Europarådets 
anbefalinger om barn med  foreldre i fengsel. Barna tegnet 
tegninger til den anbefal ingen som var viktigst for nettopp 
dem. Flere var opptatt av at det ved besøk i fengsel skal være 
mulig å være sammen utendørs, og at foreldre skal sone i et 
fengsel nær hjemstedet deres. FFP har i juni en landsdekkende 
tegne konkurranse med det samme temaet. Vinnertegningene 
vil vi sende til politikere i både Norge og Europa! 

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.



Åpningstider i sommer

FFPs landsdekkende rådgivningstelefon og chat er helt stengt uke 30 (20. – 26. juli) og har begrensede åpningstider 
i uke 29 og 31. Se informasjon om åpningstidene på ffp.no og på telefonsvareren. Vi ønsker pårørende og 
samarbeidspartnere en riktig god sommer!

For noen kan det være lettere å snakke om ting som er vanskelig mens man 
går en tur.

NYE RESSURSER I FFP TRØNDELAG
I mai sluttet Kjersti Holden som avdelingsleder i FFP 
 Trøndelag, og vi takker for fantastisk innsats i FFP gjennom 
mange år. Nina Morseth Lauritzen startet som avdelingsleder 
1. juni. Nina har mange års erfaring fra FFP i både Oslo 
og Trondheim fra tidligere år, og vi er glade for å få henne 
tilbake igjen!

Denne våren har FFP også vært så heldige å få tre flotte 
frivillige på teamet; Henriette i Trondheim, Lise i Tromsø og 
Per i Bodø. Henriette er med FFP Trøndelag på aktiviteter for 
pårørende og skal etter hvert stå i besøksavdelingen i Trond-
heim fengsel for å informere om FFP sine tilbud. Lise arrang-
erer pårørendetreff første lørdag i måneden i Tromsø og er 
også tilgjengelig som støtte- og telefonkontakt for mødre av 
innsatte over hele landet. Per skal lede våre pårørendetreff 
i Bodø fra høsten av. FFP er glade for at vi på denne måten 
kan gi et tilbud for pårørende også andre steder i landet enn 
der vi har avdeling. 

WALK & TALK
Det er en tradisjonell idé at rådgivende samtaler passer 
best i kontormiljøer. Forskning viser derimot at når vi går kan 
samtaler ha en større og mer positiv virkning, enn om vi sitter 
inne på et kontor. Det er veldokumentert at turer i naturen gir 
deg bedre helse, både psykisk og fysisk. 
Walk & talk er en en-til-en samtale med en av våre rådgiv-
ere hvor vi prater mens vi går en tur. For mange kan denne 
måten å ha en samtale på virke mindre formell og mer 
avslappet enn ved en tradisjonell rådgivende samtale. Ideen 
er at mange tenker bedre når de går, spesielt ute i naturen i 
frisk luft, og for mange kan dette være en arena å møtes på 
som kan senke terskelen for å ta kontakt. Denne våren starter 
vi opp med dette tilbudet i FFP Trøndelag, og vi vurdere 
også å tilby dette i vår avdeling i Oslo.

Daglig leder Nina Morseth Lauritzen og frivillig Henriette er klare for innsats i FFP 
Trøndelag.

Utvidede åpningstider på FFPs chat
FFP har opplevd en stor økning av henvendelser 

fra pårørende i forbindelse med koronasituasjonen. 
FFP valgte derfor å utvide åpningstiden på chatten 

fra tre til fem dager i uken. 
Åpningstidene på chatten er nå: 
Mandag – fredag kl. 9.00-16.00,  

torsdager kl. 9.00 – 20.00.


