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Forord

I løpet av et år opplever mellom 6000 og 9000 barn at en av deres foreldre settes i fengsel. I tillegg er 
det mange barn som opplever at foreldre gjennomfører straff i samfunnet, eller at andre nære familie-
medlemmer, som søsken eller besteforeldre, gjennomfører straff i eller utenfor fengsel. 

Når foreldre eller andre i familien begår lovbrudd og får en dom kan det få store konsekvenser for barn 
og unge. Dette gjelder ikke minst hvis en i familien må sone i fengsel, men også hvis han eller hun skal 
sone hjemme med elektronisk kontroll. Omsorgspersoner rundt barnet kan oppleve det vanskelig å vite 
hvordan barnet best kan ivaretas i en slik situasjon. Det er de voksne rundt barna som velger hvordan 
situasjonen skal håndteres, og valgene som tas kan være av stor betydning for barnet. 

Dette informasjonsheftet er skrevet for voksne pårørende og for deg som gjennom ditt arbeid møter 
barn og unge med et familiemedlem som gjennomfører straff. Gjennom heftet ønsker For Fangers 
Pårørende (FFP) å bidra med råd og informasjon slik at det skal bli lettere å håndtere situasjonen og å 
hjelpe barna. Et annet formål er å synliggjøre og spre kunnskap om barns situasjon når en i familien begår 
lovbrudd og gjennomfører straff. 

Heftet tar opp aktuelle temaer, blant annet det å snakke med barn og unge om lovbrudd og straff, barns 
reaksjoner og om hvordan man kan holde kontakt med et familiemedlem i fengsel. Bakerst i heftet gir vi 
nærmere informasjon om FFP, og en oversikt over andre hjelpeinstanser. 

Heftet er utviklet av ansatte i FFP, som har fagbakgrunn fra kriminologi, barnevern, psykologi, sosialt 
arbeid og familieterapi. Utvikling av heftet bygger på våre erfaringer fra arbeidet for pårørende gjennom 
30 år. Andre kilder som er benyttet er gjeldende lovverk, informasjon fra kriminalomsorgen samt forsk-
ning og litteratur på området. 

Heftet ble første gang utgitt i 2003. Siden den gang har det blitt et økt fokus på pårørende i kriminalom-
sorgen, ikke minst på situasjonen for barn med foreldre i fengsel. Det er blant annet innført barneans-
varlige i alle landets fengsler og friomsorgskontor. En annen endring er at det nå gjennomføres flere 
dommer utenfor fengsel enn i fengsel, primært gjennom hjemmesoning med elektronisk kontroll (fot-
lenkesoning). Temaene og problemstillingene i dette heftet er spesielt relevante når det gjelder barns 
situasjon når en i familien skal sone i fengsel eller skal sone hjemme med elektronisk kontroll.

Vi vil takke Stiftelsen Scheibler for støtte til revidering og utgivelse av 2. utgave av heftet. 

Ta gjerne kontakt med FFP hvis du trenger noen å snakke med eller har spørsmål knyttet til din situasjon 
som pårørende, eller om du som møter barn som pårørende gjennom ditt arbeid har problemstillinger du 
ønsker å diskutere med oss. 
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NÅR EN I FAMILIEN GJENNOMFØRER STRAFF  

Faren til Lisa kom ikke hjem som avtalt forrige fredag. Først etter flere timer fikk moren til Lisa 
den vonde telefonen om at han hadde blitt hentet på jobben av politiet. Men hun fikk ikke svarene 
hun trengte. Hva har egentlig skjedd? Hun er fortvilet over alt hun ikke vet og ikke får svar på. 
Hva vil skje med faren til Lisa? Hvor lenge blir han borte? Hva vil skje med oss? Hvordan skal vi 
klare oss alene?

Når en i familien har begått et lovbrudd og fengsles kan dette føre til store konsekvenser for hele 
familien. For mange pårørende endres livssituasjonen dramatisk. Den første tiden kan være preget 
av spørsmål, bekymringer og uvisshet. Mange opplever også sjokk, sorg og vantro over det som 
har skjedd. For mange oppleves det som er stor krise. Spesielt varetektstiden kan oppleves svært 
vanskelig. Den pårørende har ofte lite informasjon om saken, og det kan være mye uvisshet knyttet 
til hvor lenge familiemedlemmet skal sitte i varetekt og om det vil bli en domfellelse. 

Barn og unge rammes både av at kontakten med den fengslede endres helt, og av den vanskelige 
situasjonen familien ofte kommer i. Noen ganger kan situasjonen føre til enda større endringer for 
barnet, hvis fengsling av en forelder fører til en omsorgsovertakelse og at barnet må i beredskaps-
hjem, fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. 

Barn og unge som erfarer fengsling av mor, far eller en annen som står dem nær, kan få store reaks-
joner på situasjonen. Hvor nært barnet står den fengslede og hvilke opplevelser barnet har hatt 
tidligere, er sammen med barnets alder og modenhet, hva den domfelte er dømt for og lengde på 
dommen faktorer som kan ha betydning for barnets opplevelse av situasjonen. Andre viktige fak-
torer er hva barnet blir fortalt, hvilke reaksjoner det møter fra andre og hvilken støtte barnet har 
rundt seg. Det vil også ha betydning for barnet om en i familien skal sone i fengsel eller om straffen 
skal gjennomføres med fotlenke i hjemmet.

For barn som har hatt lite kontakt med forelderen før soningstiden, kan fengslingen ha mindre 
betydning enn for de som levde sammen med den domfelte før soningen. Noen kan også oppleve 
domfellelse av en forelder eller en annen som står dem nær som en lettelse. De kan ha vært utsatt 
for psykisk eller fysisk vold eller overgrep, eller ha opplevd at den domfelte har utsatt andre som 
står barnet nær for dette. Noen barn har også mange dårlige opplevelser i forbindelse med den 
domfeltes bruk av rusmidler. 
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HVA SKAL MAN SI TIL BARNET?

Faren til Lisa sitter i fengsel, men Lisa har ikke fått vite det. Moren til Lisa synes det er vanskelig 
å vite hva hun skal si. Mor er bekymret for Lisa. Hun merker nok at noe har skjedd. Skal hun 
fortelle det? Hva skal hun si og når passer det å si det? Akkurat nå er det nok å holde seg på beina 
og få hverdagen til å fungere. 

En vanlig problemstilling når en i familien har begått lovbrudd og skal gjennomføre straff, er hva 
man skal fortelle barnet. Mange synes det er vanskelig å fortelle barnet om det som har skjedd, og 
at en som står dem nær skal gjennomføre straff. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan man skal 
håndtere situasjonen overfor barn og unge, og hva man skal si til dem i en slik situasjon. 
 
Mange foreldre ønsker ikke å fortelle barn og unge om det som har skjedd. Kanskje er de redd for 
at det vil kunne skade barnet om det får vite det, eller de kan være bekymret for hvordan barnet 
vil reagere. Kanskje er de redd for hva barnet vil tenke om den domfelte, eller for at barnet skal få 
negative reaksjoner fra andre dersom det forteller det videre. Mange foreldre mener at de beskyt-
ter barnet ved ikke å si noe om fengslingen. Det er ikke uvanlig å gi andre forklaringer på fraværet 
av mor eller far, som for eksempel arbeid, sykdom eller langvarige utenlandsreiser. 

Spesielt i begynnelsen kan pårørende synes det er vanskelig å fortelle om situasjonen til barn, fordi 
de selv har lite informasjon og mange spørsmål. Kanskje trenger omsorgspersonene større oversikt, 
og å ta situasjonen mer inn over seg før de klarer å formidle det til barn på en god måte. Noen kan 
også trenge tid på å bestemme seg for hva de vil fortelle barnet, men kommer etter hvert fram til at 
det er best å inkludere barnet i det som har skjedd. 

Mamma har sagt at pappa er på jobb i en annen by. Men han har da ikke vært borte så lenge før. 
Hvor lenge vil han bli borte? Hvorfor kan ikke Lisa ringe til han? Er ikke pappa glad i henne leng-
er? Mamma er mye lei seg og av og til hører hun ikke etter hva Lisa sier. Alt er blitt så annerledes 
hjemme. Lisa lurer på om det er noe hun har gjort som gjør at mamma er lei seg. Er det derfor 
pappa er borte også? Lisa savner pappa. Kommer mamma også til å forsvinne? 

Mor skjønner at Lisa har det vanskelig. Når hun prøver å trøste blir Lisa ofte sint og vrir seg unna. 
Hun har ikke vært slik før. Kanskje må hun fortelle Lisa hvor pappa er? Men hva skal hun si? Og 
hva vil Lisa synes om pappa da? Hun lurer på hva hun skal svare når Lisa spør om hva pappa har 
gjort. Må hun få vite alt? Hva tåler Lisa å høre?

Åpenhet ovenfor barn og unge

FFPs erfaring er at det i de aller fleste tilfellene er både viktig og riktig å være åpen overfor bar-
net. Barn trenger en forklaring på fraværet hvis mor, far eller andre personer som står dem nær 
skal sone i fengsel. Barn og unge kan bekymre seg og bli utrygge når familiemedlemmet er borte og 
de får en forklaring som de ikke får til å stemme. Hvis barnet ikke blir fortalt om fengslingen, men 
senere får vite om det, kan det føle seg sviktet og holdt utenfor, og kan få problemer med å stole på 
de rundt seg. Blir barnet fortalt om fengslingen vil det bedre kunne håndtere og bearbeide situa-
sjonen, og det blir også lettere å opprettholde kontakten mellom barnet og den innsatte. 

Barn forstår ofte når noe har skjedd, og kan ha mange spørsmål og tanker. Ofte vil det være en let-
telse for barnet å bli fortalt hva som faktisk har skjedd. Ved å fortelle barnet om situasjonen viser 
du at det er lov å snakke om det som kanskje oppleves vanskelig og det de lurer på, noe som kan 
hindre at barnet utvikler fantasier rundt det som har skjedd. Barns fantasier er ofte mer dramatiske 
enn virkeligheten. Det er bedre at barnet får vite hva som skjer fra sine nærmeste enn at de får høre 
det fra andre eller finner det ut av seg selv, for eksempel gjennom media. Når barnet kjenner til 
situasjonen vil det også være lettere å oppsøke hjelp og støtte fra andre dersom det er behov for 
det.

Informasjonsplikt til barn ved fotlenkesoning

Når et familiemedlem soner hjemme med elektronisk kontroll har ikke foreldrene det samme 
valget om de ønsker å fortelle barnet eller ikke, da det er en lovfestet informasjonsplikt overfor 
barn når straffegjennomføringen skal foregå hjemme (Forskrift om straffegjennomføring § 7-9). 
Det er i utgangspunktet foreldre som skal gi denne informasjonen, men friomsorgen kan bidra med 
veiledning om hvordan informasjonen kan gis eller de kan delta på møte sammen med barnet og 
foreldrene eller snakke med barnet alene. 

Ifølge retningslinjene til straffegjennomføringsloven skal barnet få informasjon om hvordan 
straffegjennomføring med elektronisk kontroll vil påvirke familien, for eksempel at mamma eller 
pappa har spesielle tider han eller hun må være inne, og at det er begrensninger knyttet til hvor mye 
forelderen kan gjennomføre aktiviteter utenfor hjemmet. Barnet skal også ha informasjon om at 
friomsorgen kan komme uanmeldt på hjemmebesøk. Det er fint om barnet kan få se utstyret som 
skal benyttes ved straffegjennomføringen. Barnet har rett, men ikke plikt til å uttale seg. Barnets 
mening vil være en av flere faktorer som skal vurderes, men vil ikke ha avgjørende betydning for 
om forelderen innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll eller ikke. Det er foreldrene 
som bestemmer hva de vil fortelle barnet om lovbruddet som er begått. Friomsorgen skal ikke gi 
informasjon om det straffbare forholdet, med mindre foreldrene ønsker dette. 
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Informasjonsplikten styrker barns rett til å uttale seg og til å motta informasjon, men det kan også 
oppleves vanskelig, både for familien og friomsorgen, at foreldrene ikke selv kan bestemme om 
barnet skal få informasjon. De eneste unntakene fra informasjonsplikten er dersom barnet selv 
ikke ønsker å motta informasjon, eller dersom det er konkrete og dokumenterbare holdepunkter 
for at informasjon om straffegjennomføring i hjemmet ikke vil være til barnets beste. I de aller 
fleste tilfellene vil det imidlertid være best for barn å få informasjon om at forelderen eller et 
annet familiemedlem skal sone hjemme. Det gjør det lettere for barnet å forstå det som skjer rundt 
dem. Ved å være åpen viser man også at det er lov å snakke om det som skjer, og at barnet kan stille 
spørsmål om det lurer på noe. Det gir også et bedre utgangspunkt for samarbeid med friomsorgen 
at barnet skjønner hvorfor de kommer på hjemmebesøk. 

Hva skal barnet få vite? 

Når man har bestemt seg for å fortelle barnet om at forelderen skal gjennomføre straff, synes 
mange det kan være vanskelig å vite hva man skal si. Hvor mye tåler egentlig barn å høre, og hvor 
gamle skal de være før de får vite? 

Ofte forstår og aksepterer barn mer enn det man i utgangspunktet tror, så lenge de får forklart det 
som skjer på en god og enkel måte. Det er viktig at barnet får et så realistisk bilde av situasjonen 
som mulig. Dette betyr ikke nødvendigvis at barnet må få vite alle detaljer om lovbruddet og hva 
som har skjedd. Den voksne må fortelle en versjon av det som har skjedd som er sann og forståelig, 
tilpasset barnets alder og modenhet, og som gir barnet en logisk sammenheng i det som skjer rundt 
det. Det må få nok informasjon til at det ikke selv påtar seg skyld og ansvar. Barn og unge kan være 
bekymret for den som skal gjennomføre straff og kan ha mange spørsmål. Det er viktig å være 
oppmerksom og lytte til barnet. La barnet få stille spørsmål, og svar på det barnet faktisk spør om. 

Man kan for eksempel fortelle barnet at mamma eller pappa har gjort noe som ikke er lov, og at 
politiet eller en domstol har bestemt at han eller hun skal få en straff og må være i fengsel eller 
sone hjemme med fotlenke. Når man forteller om selve lovbruddet, er det viktig å være konkret og 
tydelig og forklare det slik det er. Bruk enkle ord som barnet forstår, som å slå, stjele eller kjøre bil 
når man har drukket øl, og at det ikke er lov. Hvor mye man skal fortelle barnet må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. Det er viktig at man tar hensyn til barnets alder og utviklingsnivå når man snakker 
med dem, og det er naturlig å bruke andre ord til et lite barn enn til en ungdom, som ofte også vil 
være mer opptatt av detaljer. 

Noen former for lovbrudd kan det være spesielt vanskelige å fortelle om til barn, som for eksempel 
seksuallovbrudd, vold eller andre alvorlige handlinger. Det kan være vanskelig å forklare noe man 
gjerne sliter med å forstå selv, og som man synes det er vanskelig å sette ord på. Det kan kanskje 
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være fristende å gi barnet andre forklaringer på fengslingen enn sannheten i slike saker. Dette 
kan ofte gjøre mer skade enn om man forteller sannheten, spesielt dersom saken er kjent gjennom 
media, eller om andre rundt barnet vet om det som har skjedd, og kan komme til å si noe om det til 
barnet. Også når man skal fortelle barn om seksuallovbrudd er det viktig å være konkret og sette 
ord på handlingen. Det er blitt mer vanlig at barn lærer om kropp og grensesetting i barnehage eller 
skole. Kanskje går det an å ta utgangspunkt i det barnet har hørt om før.  

Barnet kan trenge litt tid på å ta inn over seg det som blir fortalt. Kanskje endrer barnet tema midt i 
samtalen, men det behøver ikke å bety at det ikke har hørt det som har blitt sagt. Kanskje vil barnet 
komme tilbake og stille spørsmål etter at det har tenkt litt gjennom det som er blitt fortalt. Noen 
ganger kan barnet lure på ting forelderen ikke klarer å svare på. Det går an å si at man ikke vet, men 
at man kan prøve å finne ut av det. 

Det kan gjøre situasjonen verre for barnet dersom man velger å bortforklare eller forenkle det 
som har skjedd. Noen barn blir fortalt at mamma eller pappa ble dømt og må sitte i fengsel på 
grunn av en misforståelse, fordi han eller hun ble lurt av noen, eller at det er politiet sin feil. Dette 
kan oppleves utrygt og skremmende for barnet. Barnet kan tenke at hvem som helst kan komme 
i fengsel uten grunn, og kan bli redd for at også andre omsorgspersoner plutselig skal komme i 
fengsel, eller at det selv kan komme i fengsel om det gjør noe galt. 

Det er også viktig for barnet å få god informasjon om hva et fengsel er og hvordan det ser ut. Fortell 
gjerne barnet om ting som kan gi en opplevelse av at forelderen er trygg og har det bra, som for 
eksempel at mamma eller pappa får mat flere ganger om dagen, at de kan jobbe eller gå på skole i 
fengselet, at de ikke er alene der og at de kan få hjelp av lege om de blir syke.  

Det kan være fint å fortelle barnet at det også er flere andre barn som opplever at en av foreldrene 
har gjort noe som ikke er lov og må gjennomføre straff. Det kan få barnet til å føle seg mindre alene 
i situasjonen.

Lisa syntes det var fint da mamma fortalte. Det var akkurat som om klumpen som hadde samlet 
seg i magen smeltet og ville ut. Den rant ut som en bekk og Lisa gråt og gråt. Etterpå var det ak-
kurat som om hun skjønte alt litt bedre. Nå visste hun jo hvorfor mamma hadde vært så trist i det 
siste, og hvorfor pappa ikke kom hjem. 

Om å snakke med barn om lovbrudd og straff 

•	 Forbered samtalen, hvordan tror du barnet kan komme til å reagere?

•	 Sett av god tid og gjennomfør samtalen i trygge omgivelser

•	 Det du forteller må være sant

•	 Du trenger ikke fortelle alle detaljer

•	 Lytt til og svar på det barnet spør om

•	 Tilpass innhold og ordene du bruker etter barnets alder

•	 Vær tydelig og konkret

•	 Ikke bortforklar

•	 Ikke bagatelliser, men gjør det heller ikke verre enn det er

•	 Gi barnet lov til å reagere

•	 Kontakt FFP eller andre fagpersoner dersom du trenger råd og støtte til å fortelle

 
Når barnet skal få vite

Når barnet skal bli fortalt om hva som har skjedd, er det viktig at det er ro og trygge rammer rundt 
barnet. Det er fint hvis den som skal gjennomføre straff selv kan fortelle om det som har skjedd, 
gjerne sammen med en av barnets andre omsorgspersoner, og gjerne før soningen starter. Da kan 
barnet stille spørsmål direkte til den som skal i fengsel eller gjennomføre straff i hjemmet. Hvis 
forelderen allerede sitter i fengsel før man har fått fortalt, er det ofte naturlig at det er en om-
sorgsperson på utsiden som forteller om fengslingen. Omsorgspersoner på utsiden har ofte best 
oversikt over barnets behov og hvordan det har det til daglig. Mange erfarer at det går langt bedre 
å fortelle barnet sannheten enn det de fryktet. Både voksne og barn kan oppleve det som en stor 
lettelse.

Det er ikke alltid den innsatte og barnets daglige omsorgsperson er enige i hvordan de skal hånd-
tere situasjonen i forhold til barnet, men det er viktig at barnet ikke får ulike forklaringer. Den 
innsatte og barnets daglige omsorgsperson bør snakke sammen og bli enige om hvordan de best 
kan støtte barnet. Det er hva som er best for barnet som må stå i sentrum. 
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Selv om det er barnets nærmeste omsorgspersoner som kjenner barnet best, kan de noen ganger 
trenge hjelp fra andre når barnet har det vanskelig. Dersom man er usikker på hva som er barnets 
beste eller om man trenger hjelp til hva man skal si til barnet kan det være fornuftig å snakke med 
noen andre som kjenner barnet godt, eller med FFP eller andre i hjelpeapparatet. Hvis forelderen 
skal sone med fotlenke i hjemmet kan familien få hjelp av friomsorgen til å fortelle barnet om 
soningen. I samtale med andre kan det være lettere å vurdere hvor mye barnet forstår, og hvor mye 
barnet har behov for å vite om straffegjennomføringen, lovbruddet og omstendighetene rundt.  

 
Råd og tips: 

•	 Selv om man kanskje har brukt andre forklaringer i begynnelsen, er det aldri for sent å for-
telle barnet sannheten. Det går an å si til barnet at man i begynnelsen visste lite om det som 
hadde skjedd, og at man derfor var usikker på hva man skulle si.  

•	 FFP har gjennom mange år hatt fokus på barns situasjon ved fengsling, og har mye erfaring 
med veiledning av foreldre og hjelpeapparatet og i å gi innspill til kriminalomsorgen. Ta 
gjerne kontakt med FFP om du trenger informasjon og råd.  

Ikke barnets skyld  

Barn kan ofte føle skyld for det som skjer. De kan tro at det er deres feil at mamma, pappa eller 
andre som står dem nær gjorde noe galt og må gjennomføre straff. Et barn kan for eksempel tenke: 
”Fordi jeg gjorde noe dumt, ble pappa så sint at han gjorde noe forbudt og kom i fengsel”. Barnet 
trenger å vite at det ikke har noe skyld i at mor eller far har gjort noe galt. Hvis man som omsorgs-
person opplever at barnet føler skyld for situasjonen, er det viktig å snakke med barnet om dette. 
I stedet for å avfeie barnets opplevelse av skyld kan det være lurt å spørre barnet hva det er som 
gjør at det tenker slik. Deretter kan man gi dem en forklaring som gjør at de forstår at de ikke har 
noen skyld i det som har skjedd. 

Skille mellom handling og person

Noen foreldre kan være redd for at barnet skal bli skuffet og få et dårlig bilde av dem som foreldre 
når de får høre om lovbruddet og at de skal sone en straff. Selv om barnets bilde av mor eller far for 
en periode kanskje vil bli endret, vil tilliten kunne bygges opp igjen. Det vil kunne være til hjelp for 
barnet om forelderen står for det han eller hun har gjort, og forteller at de har gjort en feil som de 
angrer på.

Både barn og unge kan oppleve det som et dilemma at de fremdeles er glad i den straffede, samti-
dig som de kanskje er sint og lei seg over det han eller hun har gjort. Barnet må få lov til å opprett-
holde sitt bilde av den fengslede. Det kan være nyttig å hjelpe barnet til å skille mellom handling og 
person. Selv om mamma eller pappa har gjort noe ulovlig kan de fortsatt være gode foreldre. Det er 
lov å være glad i noen selv om han eller hun har gjort noe som er ulovlig. 

Noen ganger kan barn også trenge bekreftelse på at det er lov å ta avstand fra den dømte. Dette 
kan for eksempel være i tilfeller der barnet har opplevd at forelderen har begått gjentatte 
lovbrudd, eller selv er den som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.  

BARNET I MØTE MED OMGIVELSENE 
En dag kommer Lisa gråtende hjem fra skolen. En av de store guttene hun ikke engang kjenner har 
sagt at pappa er en slem tyv. Mor blir fortvilet og føler seg maktesløs. Hvordan kan hun hjelpe 
Lisa til å takle reaksjoner som kommer fra andre? 

Det kan være viktig å forberede barn og unge på at de vil kunne møte spørsmål og negative hold-
ninger fra omgivelsene. Når de vet hva som har skjedd, vil de bedre kunne håndtere eventuelle 
reaksjoner fra omgivelsene. Det vil være lettere å svare for seg hvis noen stiller spørsmål. Dette vil 
kunne bidra til å hindre eller begrense baksnakking og mobbing. Det vil gi barnet en trygghet å vite 
at det har et svar å gi, så det kan være lurt at barnet lærer seg et svar utenat som det kan bruke når 
det får spørsmål. 

Det kan være godt for barnet å vite at noen utenom de nærmeste kjenner situasjonen. Mennesker 
som omgås barnet i det daglige kan være viktige ressurspersoner for barnet. Det kan være av stor 
betydning å involvere for eksempel ansatte i barnehage og skole i familiens situasjon. Disse vil 
kunne følge med i det daglige, og det kan gi barnet trygghet i hverdagen å vite at noen i barnehagen 
eller på skolen kjenner situasjonen. Dersom barnet opplever mobbing eller har en dårlig dag og er lei 
seg, er det fint at voksne rundt barnet er informert. 

Det kan også være fint for barnet å fortelle om det som har skjedd til en eller flere av sine nærm-
este venner. Noen velger også å informere hele klassen, og kanskje også foreldrene. Dette kan 
kanskje være særlig aktuelt for eksempel hvis saken har fått mye medieoppmerksomhet, ved lange 
dommer eller dersom barnet blir mobbet. Hver familie må vurdere selv hva som oppleves riktig for 
dem. Mange opplever å få mer støtte fra omgivelsene enn de i utgangspunktet forventet når de 
forteller om situasjonen.
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Noen foreldre velger å fortelle sannheten til barnet, men ber barnet om ikke å fortelle det til andre. 
Det kan være tungt å bære på en hemmelighet, særlig om noe så viktig som hvor mor, far eller 
andre som står dem nær, er. Hvis barnet får fortelle sannheten slipper det å måtte lyve og finne på 
forklaringer, og det slipper å være redd for å avsløre noe. Hvis barnet opplever at fengslingen er 
noe man ikke snakker om, kan det også føle mer skam over situasjonen. Dette betyr ikke at barnet 
nødvendigvis skal fortelle om fengslingen til alle.

Det kan være lurt å snakke med barn og unge om hvordan det ønsker å håndtere situasjonen overfor 
andre. De bør selv få være med å bestemme om det skal være åpen om situasjonen og overfor hvem. 
Jo eldre barnet er, jo viktigere er det at det eier historien selv, og at det får være med å bestemme 
hvem som skal vite om situasjonen.  

BARNETS REAKSJONER  
Barn reagerer forskjellig når en i familien domfelles og må gjennomføre straff. For noen kan det 
bety tap av en viktig omsorgsperson i hverdagen, mens for andre kan fengslingen være en lettelse 
på grunn av problemer den fengslede skaper i familien.

Barn kan ha mange følelser samtidig, som sorg, sinne, savn, skyldfølelse og redsel. Barnet kan også 
virke likegyldig og innesluttet eller fornekte det som har skjedd. Noen barn og unge skjuler sine 
reaksjoner, særlig hvis de tror at de voksne har mange bekymringer og har det vanskelig. Selv om 
barnet tilsynelatende ikke reagerer på det som har skjedd, kan det likevel ha mange vonde og van-
skelige følelser. Kanskje kommer reaksjonene først i etterkant. 

Det har de siste årene vært en stor økning i forskning på hvordan fengsling av foreldre påvirker 
barn og familien for øvrig. Forskningen bekrefter at en fengsling kan ha store konsekvenser for 
barn på flere områder, både helsemessig, økonomisk, atferdsmessig og for barns forhold til om-
givelsene (Smith 2014). 

Det er ulike forhold som har betydning for hvordan situasjonen er for barn, for eksempel opplevelse 
av skam og stigma, hvilken type lovbrudd forelderen soner for, lengden på dommen, eller om forel-
deren soner hjemme med fotlenke eller i fengsel. Det kan også ha betydning om barnet var til stede 
under en eventuell pågripelse, og hvordan barnet opplevde dette. Forskning viser at det å oppleve 
en arrestasjon av en forelder kan sette tydelige spor hos barn. Barn kan bli sittende igjen med en 
sterk opplevelse av at foreldrene er blitt «tatt», og opplevelser fra arrestasjonen kan for eksempel 
komme igjen som mareritt om natten (Smith 2014). Barn kan også bli redd for at også den andre 
forelderen skal bli borte.
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I en landsomfattende undersøkelse av pårørendes helse og livskvalitet gjennomført av FFP i 2007, 
svarte foresatte på spørsmål om barnas situasjon og hvilke reaksjoner de hadde fått etter feng-
slingen. I alt 30 % av alle barna i undersøkelsen hadde fått dårligere helse som en følge av feng-
slingen. Blant barna som hadde mor eller far i fengsel hadde 44 % fått dårligere helse. Nær 70 % av 
barna var preget av at de var triste og lei seg. I alt 16 % var plaget med angst. Flere hadde hode- og 
nakkesmerter, søvnproblemer, redusert matlyst og magesmerter. Mange viste også atferdsendring-
er som kan være typiske for barn i krise. Noen ble stille og innesluttet, andre lett oppspilte eller 
aggressive og havnet lett i konflikter. Dette er reaksjoner som kan skape vansker for barna både 
sosialt og i forhold til skole og læring. 

Det kan være ulike grunner til at barn og unge får atferdsendringer eller reaksjoner. Lovbrudd, 
pågripelse og fengsling kan ha vært traumatiske opplevelser. Barn kan også savne den innsatte og 
reagere på grunn av lite kontakt, de kan ha mange spørsmål de ikke får svar på, eller de kan være 
bekymret for den som sitter i fengsel. Det at barn ikke har nok informasjon om det som skjer kan gi 
utrygghet. 

Det er viktig å være oppmerksom og følge med på hvordan barn og unge har det når det skjer en 
krise i familien. Har barnet endret atferd, for eksempel blitt mer stille eller mer sint enn tidligere? 
Hvordan går det på skolen, har karakterene endre seg? Klager barnet over at det har vondt i magen?

Noen ganger kan det være vanskelig både for barn og ungdom å sette ord på det de opplever, og de 
kan isteden reagere gjennom atferdsmessige endringer som for eksempel sinne og avvisning. For 
noen ungdommer kan dette for eksempel vises gjennom at de ikke ønsker å snakke om det van-
skelige, og er mer ute sammen med venner enn tidligere. Som voksne er vi ofte redde for barnets 
reaksjoner. Det er viktig at voksne rundt barnet viser at de aksepterer barnets følelser, og at det 
er naturlig at barnet reagerer. Det å snakke med barn og unge om reaksjoner og følelser kan gjøre 
situasjonen bedre for dem. 

Det er selvfølgelig ikke slik at alle barn som opplever at et familiemedlem begår et lovbrudd og 
fengsles får helse- eller atferdsmessige reaksjoner. Det er likevel viktig å være klar over at barn 
kan reagere på situasjonen, og at det kan være en sammenheng mellom helse- og atferdsmessige 
endringer hos barnet og den situasjonen det er i som pårørende. 

Råd og tips: 

•	 Det er naturlig at barnet reagerer. Snakk med barnet om hvordan det har det. Fortell at det 
er lov å være sint og lei seg og ha forskjellige følelser samtidig. 

•	 Ved å oppsøke hjelpeapparatet kan du få hjelp til å håndtere situasjonen for barnet på en 
god måte.

•	 Det kan være godt for barnet å møte andre barn og unge som også har et familiemedlem 
som gjennomfører straff, for eksempel gjennom FFP Ung. Da trenger ikke barnet å oppleve 
seg så alene i situasjonen. 

Faktorer som kan påvirke barnets reaksjoner 

•	 Alder og utviklingsnivå 

•	 Livshistorie og erfaringer  

•	 Støtte i eget nettverk

•	 Reaksjoner fra andre  

•	 Tilknytningen til den fengslede  

•	 Familiesituasjonen 

•	 Lengde på dom og type kriminalitet

•	 Opplevelser rundt pågripelsen

•	 Stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen

•	 Muligheten for kontakt med den fengslede

•	 Soningsform

•	 Om barnet eller andre i familien er offer for lovbruddet

•	 Hva barnet blir fortalt 
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Se barnet

Hvordan barnets daglige omsorgsperson har det og i hvor stor grad han eller hun klarer å møte bar-
nets behov, kan ha stor betydning for hvordan barnet opplever situasjonen. I noen tilfeller opp-
lever den gjenværende omsorgspersonen situasjonen som en stor krise, noe som kan føre til at det 
kan være vanskelig å ta godt nok vare på egne og barnets behov. Barnet vil kunne oppleve at den 
gjenværende forelderen forandrer seg etter fengslingen. Omsorgspersonen kan for eksempel bli 
innesluttet, sint, trist eller deprimert. 

I alt halvparten av de voksne pårørende som deltok i FFPs undersøkelse av helse og livskvalitet 
blant pårørende til innsatte svarte at de hadde fått dårligere helse etter fengslingen. En stor andel 
slet med skamfølelse og skyldfølelse, og opplevde fordømmelse fra omgivelsene. Mange deltok 
mindre i sosiale sammenhenger enn tidligere. Én tredjedel hadde fått dårligere økonomi. Seks av ti 
av de pårørende som deltok hadde hatt symptomer på psykiske lidelser som angst og depre-
sjon etter at de ble pårørende. Nær halvparten hadde vært mer plaget av hodepine, nakkesmerter, 
muskelsmerter og svimmelhet enn før fengslingen. Mange hadde magesmerter, og 65 % hadde økte 
søvnproblemer etter at de ble pårørende.

Det er de voksnes ansvar å se og ivareta barnet. Men det kan være vanskelig for omsorgspersoner 
å se barnets behov og gi barnet den støtten og tryggheten det trenger når de selv ikke har det bra. 
Barn kan tåle mye så lenge de har trygge voksenpersoner rundt seg. Støtte til foreldre er derfor i 
mange tilfeller svært viktig for at de skal klare å ta godt nok vare på barnet sitt. Noen ganger vil 
det være tilstrekkelig at den voksne finner hjelpen han eller hun trenger i eget nettverk, mens det 
andre ganger er behov for å oppsøke profesjonell hjelp. Det kan være viktig at omsorgspersoner 
søker støtte fra hjelpeapparatet, venner og familie hvis de trenger hjelp, både for deres egen del og 
for at de bedre skal kunne ivareta barnets behov. 

Dersom den gjenværende omsorgspersonen har det vanskelig, kan noen barn påta seg en omsorgs-
rolle overfor den voksne, og gjøre oppgaver i hjemmet som den voksne vanligvis ville gjort. Barnet 
vil kunne opptre snilt, medgjørlig og holde egne følelser inne for ikke å lage flere bekymringer for 
den voksne. Noen barn overtar også oppgaver i familien som den innsatte hadde tidligere. Bar-
net flytter fokus fra seg selv og egne behov, til å ta vare på hjemmet, yngre søsken og den voksne 
omsorgspersonen. Dette vil kunne begrense barn og unge fra å leve sitt eget liv. Det vil også kunne 
påvirke barnets egen bearbeiding av situasjonen. Det er viktig at barn anerkjennes for oppgavene 
de gjør, samtidig som de voksne må hjelpe barnet med å finne andre løsninger slik at barnet ikke 
påtar seg for stort ansvar. 

Råd og tips: 

•	 Ta kontakt med hjelpeapparatet hvis du opplever at belastningene i hverdagen blir for store 
for deg eller barnet ditt. Barnets lege kan henvise videre til Barne- og ungdomspsykiatrien 
(BUP) dersom barnet har behov for det.   

•	 Ta gjerne kontakt med FFP for å snakke om din situasjon. FFP har tilbud til både voksne og 
barn. Pårørende som har det ekstra vanskelig kan få tilbud om timer hos gestaltterapeut 
gjennom FFP. Alt vårt tilbud er gratis. 

KONTAKT MED DEN INNSATTE I FENGSELET

Lisa har ikke sett faren siden han ble fengslet. Mor har selv bare besøkt han noen få ganger. 
Hun synes ikke fengselet er noe godt sted for et barn. Men hun ser at Lisa savner pappa, og hun 
vil jo ikke at det gode forholdet de har skal bli ødelagt. Men er det forsvarlig å ta Lisa med til 
fengselet? Vil hun bli skremt av muren og de uniformerte betjentene? Kommer de til å kontrollere 
Lisa når hun kommer på besøk og hvordan vil hun takle det? Det blir nok rart for henne å se pappa 
igjen etter så lang tid, og besøket er jo så kort. Hvordan vil hun reagere når de må dra fra pappa 
igjen? Kanskje er det like greit at hun ikke besøker pappa i det hele tatt?

For mange barn og unge er det viktig å opprettholde kontakten med den innsatte gjennom sonings-
tiden. Fengselet gir begrensede kontaktmuligheter, så for mange familier kan det være en utfor-
dring å holde kontakt. Tiden kan oppleves lang selv når fraværet bare er noen uker. Barn trenger 
bekreftelse på at den innsatte etter forholdene har det bra og at han eller hun bryr seg om dem. 

Fengslene varierer i størrelse, utseende og sikkerhetsnivå. Type fengsel og sikkerhetsnivå har 
betydning for kontaktmulighetene og hvilke kontrolltiltak som kan iverksettes. Kontaktmulighet-
ene er ofte bedre i et fengsel med lavere sikkerhetsnivå enn i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. 
Muligheten og omfanget av kontakt med den innsatte varierer også med hvor mye besøk, videosam-
taler eller telefonsamtaler som innvilges i det enkelte fengselet, og med reiseavstanden familien 
har til fengselet. 

Innsatte i varetekt har de samme kontaktmulighetene som andre innsatte, om de ikke er ilagt re-
striksjoner som brev- og besøksforbud eller brev- og besøkskontroll. Om den innsatte er ilagt brev- 
og besøksforbud under varetekt, har han eller hun i utgangspunktet ingen mulighet til kontakt med 
familien. For familien kan dette bety langt tid uten å få verken treffe eller snakke med den innsatte, 
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noe som kan være svært vanskelig for et barn. Kun unntaksvis, dersom politiet har gitt særskilt 
tillatelse til det, kan pårørende få møte den innsatte, og da under tilsyn av politiet.

Kontaktmuligheter

Barn kan ha kontakt med innsatte foreldre gjennom telefon, brev, videosamtale og besøk, og på 
utsiden av fengselet når den innsatte innvilges permisjon eller framstilling. Hovedregelen er at 
innsatte kan motta minimum en time besøk i uka, men mange fengsler tillater lenger besøk. Før 
besøket må den besøkende få en besøkstillatelse fra fengselet. Hvert enkelt besøk må bestilles i 
forkant. 

Innsatte har som hovedregel tjue minutter telefontid i uka, og permisjon kan innvilges etter at en 
tredjedel av straffen er sonet. Innsatte kan også holde kontakt med familien gjennom video-
samtaler. Innsatte med barn kan få noe utvidete kontaktmuligheter. 

Den domfelte skal i utgangspunktet sone straffen så nært sitt hjemsted som mulig, spesielt dersom 
han har barn. Noen ganger vil kriminalomsorgens vurderinger likevel føre til at domfelte må sone i 
et fengsel langt borte fra hjemstedet. Vurderingene kan være basert på hvor det er ledige sonings-
plasser, tilbudet i fengselet, eller at enkelte innsatte av ulike grunner ikke skal sone i samme feng-
sel. Noen innsatte, som for eksempel kvinnelige innsatte, ungdom og forvaringsdømte, blir i mindre 
grad enn andre innsatte plassert i et fengsel nær hjemstedet. Dette skyldes at de utgjør en liten 
andel av de innsatte, og at det derfor er færre fengsler med soningsplasser for dem. Dette går ut 
over deres pårørende, som får lenger og dyrere reisevei for å besøke. Pårørende har i utgangspunk-
tet ikke rett til å få reisestøtte til å besøke i fengsel, men det er mulig å få reisestøtte gjennom NAV 
eller barnevernet etter en skjønnsmessig vurdering. 

Barn på besøk i fengsel

Mange foreldre er usikre på om det er riktig at barnet skal besøke den innsatte i fengselet. Særlig 
gjelder dette hvis den innsatte soner i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Hvordan vil barnet reagere 
på høye murer og låste dører? Mange innsatte synes det kan være ubehagelig at barnet skal møte 
dem i et fengsel. Noen er bekymret for om barnet vil reagerer på å få møte igjen den som sitter i 
fengsel for en liten stund, for så å måtte reise fra han eller henne igjen. Det er naturlig at barnet kan 
reagere på en avskjed. Det vil kunne hjelpe barnet å bli fortalt at det skal få komme på besøk igjen 
og at det kan snakke med den innsatte på telefonen eller i en videosamtale. 
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For mange blir besøk i fengselet den eneste muligheten til å treffe den fengslede. Hvis barnet har 
hatt god kontakt med den innsatte før soningen er det viktig å opprettholde kontakten, og det er 
viktig at barnet forstår at den innsatte fortsatt bryr seg om det. Jo tettere tilknytning barnet har 
til den innsatte forelderen, jo viktigere er det at barnet får treffe han eller henne. Barnet vil også 
lettere kunne forstå mer av situasjonen dersom det selv får se hvordan far eller mor har det. 

For ungdommer kan kontakten med den innsatte være like viktig som for yngre barn. Det vil likevel 
kunne være flere forhold som kan påvirke om og hvor mye kontakt den unge vil ha, for eksempel kan 
venner og fritidsaktiviteter spille en større rolle i ungdomsårene enn for yngre barn. Ungdom kan 
ofte stille flere spørsmål ved den fengslede forelderens handlinger, og være mer konfronterende 
overfor han eller henne. Dette kan også ha betydning for ungdommens ønske om å holde kontakt 
med forelderen eller ikke.

Mange barn og unge opplever et stort savn etter den innsatte forelderen. Barn kan ta skade av sep-
arasjon fra en omsorgsperson som står dem nær. Konsekvensene av separasjonen kan forhindres, 
minskes eller bedres dersom barnets behov blir sett og dekket. Eksempler på slike behov er å få 
informasjon om hvor den innsatte er, å få dra på besøk, at barnet får svar på sine spørsmål og at det 
opplever forutsigbarhet og en grad av kontroll over situasjonen.

Det er ikke alltid barnet ønsker å besøke den innsatte, og noen ganger er det ikke til barnets beste 
å ha kontakt. Et barn som ikke ønsker å besøke den innsatte bør ikke tvinges til dette. Barnets om-
sorgspersoner bør prøve å finne ut av hva som er årsaken til at barnet ikke ønsker kontakt, og heller 
prøve å snakke med barnet om dette hvis de tenker at det er viktig for barnet å ha kontakt. Barn har 
rett til å uttale seg om saker som berører dem, og jo eldre barnet er, jo større vekt skal man legge 
på barnets meninger. 

Noen barn har selv vært utsatt for psykisk eller fysisk vold eller seksuelle overgrep fra den dom-
felte, og i slike tilfeller kan det være viktig at barnet ikke har kontakt med han eller henne. I noen 
tilfeller kan barnet likevel ønske kontakt, mens voksne rundt barnet tenker at kontakt ikke er bra. I 
slike tilfeller kan det være fornuftig å diskutere situasjonen med en fagperson.  

Råd og tips: 

•	 Det er ikke alltid barnets daglige omsorgsperson ønsker å følge barnet på besøk i fengse-
let. Da kan det være lurt om barnet kan følges av besteforeldre eller andre som står barnet 
nær. Kirkens Bymisjon har enkelte steder tilbud om følgetjeneste, der de følger barn på 
besøk i fengselet. 

Barn har rett til kontakt

Barn som er skilt fra sine foreldre har sterke rettigheter til kontakt med dem. Ifølge FNs barnekon-
vensjon artikkel 9 har barnet rett til samvær med begge foreldre regelmessig selv om de lever hver 
for seg, så lenge dette ikke er i strid med barnets beste. Straffegjennomføringsloven § 3 sier at 
barns rett til samvær med sine foreldre særlig skal vektlegges under gjennomføringen av reak-
sjonen. Dette gjelder blant annet når det vurderes hvilket fengsel den innsatte skal sone i, slik at 
soningen kan skje i fengsel i nærheten av hjemstedet (forskriften § 3-4). 

I 2018 lanserte Europarådet nye anbefalinger overfor sine medlemsstater angående barn med forel-
dre i fengsel. I artikkel 17 står det at barn normalt bør få besøke en fengslet forelder innen en uke 
etter fengslingen, og deretter få besøke forelderen regelmessig. 

Før besøket 

Lisa skal endelig få treffe pappa igjen. Det er lenge siden de så hverandre og Lisa er veldig spent. 
Hun både gruer og gleder seg. Ser pappa ut slik han pleier? Lisa lurer på om han har stripete 
drakt og en kule festet til bena slik det er i tegneserien. Lisa lurer på om pappa får nok å spise og 
hvordan det ser ut der han sover. Kommer han til å bli glad for å se mamma og meg igjen? 

Barn kan ha mange forestillinger om hvordan det er i et fengsel. Disse er gjerne hentet fra teg-
neserier, film eller lek. Fantasibildene er ofte verre enn virkeligheten. Det er viktig å forberede bar-
net før besøket. Ta gjerne kontakt med det aktuelle fengselet for å høre hvordan besøksforholdene 
er for barn. Det kan være lurt å gå igjennom rutinene for hva som vil skje ved ankomst til fengselet 
sammen med barnet. Barnet bør for eksempel få vite at man må gå gjennom en mur eller port og 
gjennom en metalldetektor. Det er lurt å forklare for barnet hvordan og hvorfor besøkende i fengsel 
blir kontrollert før besøket. Det kan være viktig at barnet er forberedt på hva det vil møte og har en 
trygg hånd å holde i.

Det kan også ha stor betydning for barnet at det blir møtt på en hyggelig måte av ansatte i fengsel-
et. Dette har kriminalomsorgen blitt mer bevisst på de siste årene, og det har også fått et større 
fokus etter innføring av barneansvarlige i fengslene. Noen fengsler har også jobbet for å gjøre vei-
en inn til besøksavdelingen i fengselet mer barnevennlig, blant annet ved å ha en liten trapp i vakta 
slik at barn skal rekke opp til skranken, eller ved bruk av maskoter som barn kan kjenne igjen flere 
steder i fengselet og i fengselets materiell og hjemmeside. 
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I 2014 ble det innført en ordning med barneansvarlige i alle fengsler og friomsorgskontor. Barneans-
varlige har ansvar for å se til at barns rettigheter ivaretas, sørge for å fremme barneperspektivet 
i fengselet eller ved friomsorgskontoret, og ellers bidra til at barnets møte med kriminalomsorgen 
oppleves så positivt som mulig. Den barneansvarlige skal jobbe for gode rammer for besøk av barn 
og unge i fengsel og ha ansvar for å bistå med informasjon til barn og omsorgspersoner. Pårørende 
kan også kontakte den barneansvarlige om det er noe de lurer på, eller om de ønsker å diskutere 
noe før barnet skal komme på besøk eller i forbindelse med fotlenkesoning. 

Noen fengsler tillater at man kan få komme og se fengselet før forelderen skal inn for å sone.  
Det vil kunne berolige barnet å få se hvor forelderen skal være, og det kan være godt å reise fra 
fengselet første gang uten å måtte forlate en av foreldrene der. Noen fengsler lar også barn få 
være med å se cellen der mor eller far bor etter at soningen har startet. Dette er nyttig for at bar-
net skal få et så realistisk bilde av situasjonen som mulig.

Informasjonsmateriell til barn

Både FFP og kriminalomsorgen har utviklet materiell som kan være nyttig for barn slik at de kan 
forberede seg før et besøk i fengsel. 

•	 Kriminalomsorgen har utviklet en brosjyre rettet mot barn som skal benyttes av alle 
landets fengsler, og noen fengsler har laget en lokal variant av denne brosjyren med bilder 
fra fengselet. 

•	 Noen fengsler har laget små filmer som ligger tilgjengelig på deres nettsider. 

•	 Kriminalomsorgen har også et hefte kalt Martins pappa har fotlenke. Heftet forteller om 
hvordan det var for Martin da faren hans måtte sone hjemme. 

FFP har utviklet flere hefter om barn med foreldre eller andre som står dem nær i fengsel. FFPs 
hefter kan lastes ned på ffp.no eller vi kan sende heftene gratis til deg.

•	 Heftet Lisa besøker pappa i fengsel forteller historien om Lisa som skal på besøk i fengsel 
for første gang, og om hvilke spørsmål, tanker og følelser hun har både før, under og etter 
besøket. Heftet egner seg for barn opp til tolv år. 

•	 Heftet Spørsmål og svar - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel tar opp mange 
temaer barn og unge kan lure på når en i familien er i fengsel.

•	 Undervisningsmateriellet Du velger selv inneholder et faktaark om kriminalomsorgen og 
temaer for samtale knyttet til filmen Du velger selv. Materiellet kan bestilles fra FFP eller 
nettstedet Subjectaid.no.
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Besøksforhold

Fengselets besøksforhold har stor betydning for hvordan både voksne og barn opplever besøket. 
Ifølge straffegjennomføringsloven skal fengslene legge forholdene til rette for at besøk av barn 
kan gjennomføres på en skånsom måte (straffegjennomføringsloven § 31). I dette ligger blant annet 
at besøk av barn skal kunne gjennomføres i barnevennlige besøksrom og det bør være leker og spill 
tilpasset ulike alderstrinn. Det har vært en positiv utvikling når det gjelder barnevennlige besøks-
forhold de siste årene, spesielt etter innføringen av barneansvarlige i fengslene. Likevel varierer 
forholdene en del fra fengsel til fengsel. 

Noen fengsler har små besøksrom som kan gi et dårlig utgangspunkt for et naturlig og hyggelig 
samvær mellom barnet og den fengslede forelderen, mens andre fengsler har familierom bereg-
net på besøk med barn. Her er det større plass enn på vanlige besøksrom, og rommene inneholder 
gjerne barnemøbler og leker til barn på ulike alderstrinn. Dette gir langt bedre muligheter for pos-
itivt samvær mellom barnet og foreldrene. Den mest naturlige kontakten oppstår gjerne gjennom 
lek, og barnet og forelderen vil raskere kunne komme i kontakt under den korte tiden de har sam-
men. Besøksrommene er ofte ikke like godt tilrettelagt for ungdom. Det kan være mer utfordrende 
å legge til rette for aktiviteter som ungdom og foreldre kan ha glede av sammen, men noen fengsler 
har for eksempel Playstation eller spill som passer for litt eldre barn, eller mulighet for aktivitet 
ute. Flere og flere fengsler har fått uteområder som kan benyttes under besøk. Mange pårørende, 
særlig barn og unge, forteller at de ønsker å gjøre vanlige ting under besøket. Å være sammen ute 
gir en slik ramme av normalitet, der man kan leke, gå en liten tur mens man prater og gjennom dette 
bryte isen litt dersom det er en stund siden man har snakket sammen. 

Enkelte fengsler har også besøkshus eller besøksleilighet. Her kan familien være sammen flere 
timer i strekk under mer normale forhold, og noen steder er det også mulig å overnatte. Dette 
gir familien tid og en mer naturlig arena for å kunne fungere sammen som en familie for en stund. 
Muligheten for å ha lengre tid sammen gir rom for å dele gleder, men også sorg, frustrasjon og hver-
dagslige problemer som det ikke er så lett å ta opp under et vanlig besøk. 

Råd og tips: 

•	 Kriminalomsorgen har en informasjonstelefon for pårørende som er betjent alle hverdager 
kl. 09.00-15.00. Tlf. 404 388 88. Pårørendetelefonen kan gi svar på generelle spørsmål og 
informasjon om straffegjennomføring, men ikke på spørsmål om den enkelte innsatte.

Kontroll under besøk

I fengsler med høyt sikkerhetsnivå må besøkende gå gjennom en metalldetektor. Besøkende kan 
også undersøkes av narkotikahund eller visiteres. Dette er ikke fast rutine, men kan forekomme 
som stikkprøvekontroll. Også selve besøket i fengsel kan kontrolleres. I fengsler med høyt sik-
kerhetsnivå er hovedregelen at besøkene skal kontrolleres. Det er vanlig at de første besøkene 
blir kontrollert, mens man gjerne etter hvert får besøke uten kontroll. Kontroll under besøket kan 
skje ved at en fengselsbetjent er til stede under besøket eller ser inn i besøksrommet gjennom et 
vindu, ved overhøring av samtalen, ved bruk av glassvegg eller ved å forby fysisk kontakt. Barn er 
ikke unntatt fra kontroll i forbindelse med besøket, men fengselet skal være varsom ved bruk av 
eventuell kontroll overfor barn. Pårørende skal på forhånd varsles om hvilke kontrolltiltak som skal 
iverksettes under besøket. 

Når foreldrene ikke er enige

Det er selvfølgelig alltid best om foreldrene er enige om hvordan de skal håndtere situasjonen når 
det gjelder barnet. Noen ganger er imidlertid foreldre uenige om hva de skal fortelle barnet om 
det straffbare forholdet og om fengslingen. De kan også være uenige i om barnet skal besøke den 
innsatte i fengsel eller ikke, og eventuelt hvor ofte barnet skal besøke. 

Om den innsatte og omsorgspersonen på utsiden har delt foreldreansvar, har begge i utgangspunk-
tet rett til å delta i avgjørelser som skal tas når det gjelder barnet. Barneloven sier imidlertid at 
om barnet bor fast sammen med bare den ene forelderen har denne rett til å bestemme i saker som 
gjelder vesentlige sider ved omsorgen for barnet. Samtidig har barnet rett til samvær med begge 
foreldrene, og foreldrene har et gjensidig ansvar for at samværsretten oppfylles. Det er alltid bar-
nets beste som skal vektlegges i saker som har med samvær å gjøre. Barnet har rett til å bli hørt om 
hva det selv ønsker, og barnets synspunkter skal tillegges vekt etter alder og modenhet. 

Telefon, videosamtaler og permisjon 

Barnet kan også ha kontakt med den innsatte på telefon. I fengsler med lavere sikkerhetsnivå er 
det ikke begrensninger på ukentlig ringetid, og som regel kan familien på utsiden også ringe til den 
innsatte. Hvis den innsatte soner i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan ikke pårørende ringe inn 
til dem, det er den innsatte som må ringe ut til familien. Som hovedregel kan innsatte som soner på 
høyt sikkerhetsnivå ringe ut av fengselet 20 minutter i uken. Innsatte kan få noe ekstra ringetid for 
å opprettholde kontakten med barn. Hvor mye ekstra ringetid som gis varierer, men samlet ti minut-
ter ekstra ringetid eller fem minutter ekstra per barn inntil tre barn er vanlig. 
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Det er altså svært begrenset hvor mye telefonkontakt barnet kan ha med den innsatte. I tillegg 
er telefonmulighetene svært lite fleksible. Hvis barnet for eksempel har opplevd noe det har lyst 
til å fortelle mamma eller pappa om, kan det ikke ringe, men må vente til neste gang den innsatte 
forelderen har telefontid og mulighet til å ringe dem. Barn og unge som ellers er vant til å ha hyppig 
kontakt med foreldre og andre på telefon, sms og gjennom sosiale medier har ikke muligheten til 
impulsiv kontakt med den innsatte forelderen, og kan oppleve dette frustrerende og vanskelig.   

Barnet kan også ha digital kontakt med den innsatte gjennom videosamtaler. Fengslene skal tilby 
videosamtaler i tillegg til besøk og annen kontakt. Mange barn har hatt stor glede av å kunne ha 
kontakt med den innsatte via nettet, og det gir den innsatte større mulighet til å være mer til stede 
for barnet i hverdagen. Denne formen for kontakt gjør at den innsatte kan «bli med hjem», og barna 
kan få se hvordan den innsatte har det i fengselet. Flere har fortalt at det betyr mye å spise mat 
eller dele andre hverdagslige aktiviteter «sammen med» den innsatte under videosamtalen. Video-
samtaler utvider kontaktmulighetene og innebærer en større fleksibilitet for pårørende, ikke minst 
for pårørende med lang og kostbar reisevei. 

Når 1/3 og minst fire måneder av dommen er sonet kan den innsatte få permisjon slik at barnet kan 
treffe han eller henne på utsiden av fengselet. Utgangspunktet for ordinær permisjon er 18 per-
misjonsdøgn i året. Den innsatte kan få en permisjonskvote på 30 døgn når han eller hun har barn, 
forutsatt at tilleggskvoten utelukkende benyttes til samvær med egne barn og er til barnets beste. 
Varetektsinnsatte kan ikke få permisjon. Om innsattes barn er i en særlig vanskelig situasjon, og 
det er et spesielt behov for kontakt, kan det søkes om framskutt permisjon eller utvidet permisjon-
skvote. Innsatte kan også søke om korttidspermisjon og velferdspermisjon. Velferdspermisjon kan 
gis før ordinær permisjonstid er oppnådd, og kan innvilges når det foreligger «særlige og vektige 
grunner». Dette kan være begivenheter knyttet til nærmeste familie som bryllup, fødsel, alvorlig 
sykdom og begravelse. Behovet for samvær med familie er i seg selv ikke grunn nok. Innsatte kan 
også søke om å få framstilling, som er utgang fra fengselet i følge med fengselsbetjent, for eksem-
pel ved viktige begivenheter i nærmeste familie.

 

Synliggjøring av pårørendes situasjon i kriminalomsorgen

 FFP har i alle år samarbeidet med kriminalomsorgen og vært en pådriver for å bedre kontakt-
mulighetene mellom pårørende og innsatte. FFP er opptatt av at pårørendes behov blir bedre ivare-
tatt i kriminalomsorgen, og at pårørende blir møtt med forståelse, respekt og gode holdninger. FFP 
er særlig opptatt av at barnets rett til kontakt med sine foreldre blir ivaretatt.

HJEMMESONING MED ELEKTRONISK KONTROLL (FOTLENKESONING)

Mammaen til Lisa har fortalt at pappa snart skal få komme hjem. Han skal sone siste del av 
straffen hjemme med fotlenke. Lisa gleder seg! Hun har savnet pappa veldig, og selv om hun har 
besøkt han flere ganger i fengselet synes hun det er mye bedre at han skal bo hjemme sammen 
med Lisa og mamma. En dag kom det en dame hjem til dem og snakket om hvordan det ville bli. 
Hun kom fra friomsorgen, og det er de som jobber med fotlenkesoning. Lisa fikk se på fotlenken 
som pappa må ha rundt foten, og hun kunne stille spørsmål om det hun lurte på. Selv om pappa 
ikke kan gå ut så ofte han vil, kan han gå på jobben sin igjen og følge Lisa til barnehagen. Lisa 
fikk et hefte om Martin, som også har en pappa som skal sone hjemme med fotlenke. 

Det har de siste årene vært en stor økning i antall domfelte som gjennomfører straff utenfor feng-
sel, noe som primært skyldes den store økningen av antall domfelte som soner hjemme med elek-
tronisk kontroll. De fleste, både den som soner og familien, opplever at det er mindre belastende 
å sone hjemme med fotlenke enn i fengsel. Den domfelte kan opprettholde jobb eller studier, og 
pårørende slipper mange av de belastningene soning i fengsel innebærer, som savn, besøksreiser og 
økonomiske konsekvenser. For barnet betyr hjemmesoning at den domfelte forelderen fortsatt kan 
være til stede i barnets hverdag, og at barnet slipper å savne mamma eller pappa, og å være bekym-
ret og lure på hvordan han eller hun har det. Men når straffen flyttes hjem involveres også familien 
på en annen måte. Det er derfor viktig at pårørendes situasjon og synspunkter blir tatt hensyn til, at 
familien får god informasjon og at det er en reel mulighet til å si nei dersom familien ikke ønsker at 
den domfelte skal sone hjemme.

Hjemmesoning innebærer at den domfelte kun kan forlate boligen etter avtale med friomsorgen, 
vanligvis i forbindelse med arbeid, studier eller annen tilrettelagt sysselsetting. Den domfelte 
vil også til en viss grad kunne følge opp oppgaver i familien, som for eksempel å følge og hente i 
barnehage. I tillegg til ordinær permisjon kan de som soner hjemme med elektronisk kontroll også 
få inntil 7 timer permisjon i uka, som kan benyttes for eksempel til å gå tur, praktiske gjøremål eller 
møte venner.

Domfelte som har dommer på inntil seks måneder kan søke om å få sone hele straffen hjemme 
med elektronisk kontroll. Domfelte som har lenger straff kan søke om å få sone inntil de seks siste 
månedene med elektronisk kontroll. Det er ikke alle dommer som kan sones hjemme med fotlen-
ke, blant annet ulike dommer for vold eller seksualforbrytelser. Den som soner med elektronisk 
kontroll skal være i arbeid, gå på skole, studere eller være sysselsatt på andre måter. Hvis den 
straffedømte bor sammen med noen som er over atten år, skal de samtykke i at soningen kan foregå 
i hjemmet. Kriminalomsorgen kan komme på uanmeldt kontrollbesøk, både hjemme og på jobben, 
blant annet for å kontrollere om den straffedømte har drukket alkohol eller brukt andre rusmidler. 
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ETTER LØSLATELSEN

Mange pårørende og innsatte ser frem til løslatelsen med glede og spenning, mens andre gruer seg 
og lurer på hvordan det skal bli. Overgangen fra fengsel til frihet kan være utfordrende for begge 
parter, særlig hvis den innsatte har sonet en lang dom. Man kan ha store forventninger, men samti-
dig være redd for at det kan bli vanskelig. Ofte har pårørende og den domfelte ulike forventninger 
til tiden etter løslatelsen. Den som har sittet i fengsel gleder seg kanskje til livet i frihet, til å kunne 
gå ut og treffe venner og til selv å styre dagene sine. Familien gleder seg kanskje til at den innsatte 
igjen skal bidra praktisk i hverdagen. Om den innsatte har sonet en lang dom kan det være utfor-
drende å tre inn i en daglig omsorgsrolle igjen. 

Også mange barn gleder seg veldig til den som har sittet i fengsel skal komme hjem igjen, og har 
forventninger til hvordan det skal bli. Andre barn kan grue seg og være redd for at ting skal fort-
sette å være som de var før soningen, hvis det var mye uro i familien da. Noen kan også være redd 
for å oppleve nye skuffelser, dersom den innsatte har sittet i fengsel flere ganger tidligere. Det er 
viktig å snakke med barna om tiden etter løslatelsen, enten barna gruer seg eller gleder seg til den 
innsatte kommer hjem igjen. Et soningsopphold kan være en stor belastning for familien, og alle 
parter kan trenge tid til å venne seg til at den innsatte er en del av hverdagslivet igjen. 

Noen pårørende opplever det som at straffen ikke er over selv om dommen er ferdig sonet. De 
som er pårørende til innsatte med utenlandsk statsborgerskap, må vanligvis forholde seg til at det 
reises utvisningssak. Ofte er det en lang prosess før utvisningsvedtaket er endelig. Det kan være 
en hard belastning for familien, med mye uvisshet i forhold til fremtiden. Dersom saken ender med 
utvisning, må familien til den utviste ta et vanskelig valg: Leve atskilt fra det utviste familiemed-
lemmet, eller forlate Norge for å leve sammen med han eller henne i et for dem fremmed land. For 
mange oppleves dette nærmest som et umulig valg. 

Råd og tips

•	 Både WayBack, Røde Kors Nettverk etter soning, Kirkens Bymisjon Fri, Crux, Aurora, Sam-
men for livet og også andre organisasjoner gir et tilbud til domfelte i tiden før og etter 
løslatelse. Organisasjonene tilbyr et nettverk, fellesskap og aktiviteter, og hjelper den 
løslatte blant annet med å skaffe arbeid og bolig. 

•	 Nettstedet Tilbakeføring.no gir informasjon om aktuelle temaer knyttet til tilbakeføring til 
samfunnet etter endt straffegjennomføring. 
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FOR FANGERS PÅRØRENDE (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) FFP er en landsdekkende støtte- og interesseorganisasjon for 
pårørende til innsatte og domfelte som gjennomfører straff i samfunnet. FFP tilbyr rådgivning på 
telefon og e-post. Vi tilbyr også samtaler og ulike treff og aktiviteter for pårørende i våre lokaler i 
Oslo og Trondheim og på nett. Alle FFPs tilbud er gratis.

FFP har egne tilbud til barn og unge gjennom FFP Ung. I FFP Ung kan barn og unge få informasjon og 
kunnskap om fengsler, og de kan stille spørsmål knyttet til situasjonen de er i som pårørende.  
I våre lokaler i Oslo og Trondheim arrangerer vi ulike treff og aktiviteter for barn og unge der de 
kan møte andre i en liknende situasjon. FFP har egen hjemmeside for barn og unge, blant annet med 
«spørsmål og svar», filmer og annen informasjon, se ffp.no/ung. 

FFP har også en chat for barn, unge og voksne der man kan stille spørsmål helt anonymt. Du kan 
også følge FFP på Facebook og Instagram, og vi har en lukket Facebookgruppe for pårørende.  
Se kontaktinformasjon på baksiden av heftet. 

Informasjonsmateriell fra FFP:

•	 Lisa besøker pappa i fengsel

•	 Spørsmål og svar – for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

•	 Er du mamma eller pappa og sitter i fengsel? Et hefte til deg som er forelder på avstand

•	 Utenfor muren – en håndbok for deg som er pårørende 

•	 Du velger selv. Film, fakta og diskusjon. Undervisningsmateriell for bruk i skolen

Alarmtelefonen for barn og unge:
Tlf. 116 111 www.116111.no

Aurora: 
For kvinner før, under og etter straffegjennom-
føring. Tlf. 994 76 274 

Barneombudet: 
Tlf. 22 99 39 50 www.barneombudet.no

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
(BUP):
Ta kontakt med barnets fastlege for henvisning

BarnsBeste:
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som 
pårørende www.sshf.no/helsefaglig/kompetan-
setjenester/barnsbeste

Barneverntjenesten:
Finn lokale barnevernskontor her: www.bufe-
tat.no 

CRUX:
Rus, psykisk helse, oppfølging domfelte og 
pårørendearbeid. Tlf. 23 32 75 50 Finn lokale 
avdelinger her: www.stiftelsencrux.no. 
Har pårørendesenter i Bergen. Tlf. 55 96 01 55 
www.stiftelsencrux.no 

AKTUELLE ORGANISASJONER OG INSTANSER:

Familievernkontor: Finn lokale familievern-
kontor her: www.bufetat.no

Frelsesarmeens fengselsarbeid:
Tlf: 22 99 85 00 www.frelsesarmeen.no 

Ivareta:
For pårørende berørt av rus. Tlf. 800 40 567 
www.ivareta.no 

Kirkens Bymisjon:
Rus, psykisk helse og tilbakeføring av innsatte. 
Pårørendearbeid gjennom FRI-avdelingene og 
Myrsnipa. Finn lokale avdelinger her: 
www.kirkensbymisjon.no

Kirkens SOS:
Døgnåpen krisetelefon: 815 33 300 
www.kirkens-sos.no

Kriminalomsorgen:
Finn fengsel, friomsorgskontor, regioner og 
Kriminalomsorgsdirektoratet på  
www.kriminalomsorgen.no

Landsforeningen for Pårørende innen 
Psykisk helse: 
Tlf. 22 49 19 22 www.lpp.no 

http://www.stiftelsencrux.no
http://www.bufetat.no
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Mental Helse Norge:
Døgnåpen hjelpetelefon: 116 123 Sentralbord: 
352 96 060 www.mentalhelse.no

NKS Veiledningssenter:
For pårørende til mennesker med rus og psyki-
ske lidelser. Finn lokale avdelinger her: 
www.sanitetskvinnene.no/veiledningssenter

PIO-senteret:
Støttesenter for pårørende. Tlf. 22 49 19 22 
www.piosenteret.no

 Prison Fellowship Norge:
Tlf. 911 22 533 www.pfn.no

Pårørendealliansen:
Jobber for bedre vilkår for pårørende. 
www.parorendealliansen.no 

Pårørendesenteret:
Nettsted for pårørende. Pårørendelinjen: 
909 04 848 www.parorendesenteret.no

Pårørendesenteret i Fredrikstad:
Tlf. 458 78 038 www.fredrikstad.kommune.no

Pårørendesenteret i Larvik:
Tlf. 982 31 935 www.larvik.kommune.no

Redd Barna: 
Tlf. 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Retretten: 
Tilbud for innsatte, tidligere alkoholikere, 
rusmisbrukere, LAR-pasienter og pårørende. 
Tlf. 22 20 93 92 www.retretten.no

Røde Kors Nettverk etter soning:
For tidligere straffedømte. Tlf. 23 23 00 92 
www.rodekors.no 

Røde Kors, samtaletilbudet Kors på halsen:
For barn og unge opp til 18 år. Tlf. 800 33 321 
www.korspahalsen.no

Sammen for livet: 
Jobber med å få straffedømte i jobb.
 Tlf. 920 98 044 www.sammenforlivet.com

SeMeg:
For barn og ungdom som er pårørende. 
www.semeg.no

Ung.no: Informasjons- og spørretjeneste for 
ungdom mellom 13-18 år. www.ung.no 

Voksne for barn: 
Tlf. 488 96 215 www.vfb.no 

Wayback: 
Arbeider for innsattes tilbakeføring til 
samfunnet. Finn lokale avdelinger her: 
www.wayback.no

http://www.retretten.no
http://www.rodekors.no
http://www.wayback.no


FOR FANGERS PÅRØRENDE (FFP)

Landsdekkende støtte og rådgivning: 22 11 41 30
www.ffp.no, post@ffp.no  

FFP i Oslo
Sms: 979 66 199
E-post: post@ffp.no

Besøksadr: St. Olavs gate 21A, 0165 Oslo 
Postadr: Pb. 6710 St. Olavs plass, 0130 Oslo

FFP Trøndelag 
Sms: 940 03 120
E-post: trondelag@ffp.no
Adr: Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim 

FFP Ung 
Sms: 979 66 199
E-post: ung@ffp.no
Nett: www.ffp.no/ung


