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BARE DU
VET HVA
SOM ER RIKTIG
FOR DEG
Amathea hjelper deg å finne svar ved usikkerhet rundt
graviditet. Uansett om et svangerskap er planlagt eller ikke,
kan det dukke opp spørsmål og tvil. Da er det godt å kunne
snakke med noen som lytter til deg, og som kan bidra med
veiledning i dine egne valg.
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Leder
Når jeg nå takker av etter 14 år som leder, er Amathea
viktigere enn noen gang. Hadde noen sagt da jeg ble
ansatt; «om 14 år vil abortkampen blusse opp på nytt»,
hadde jeg tenkt at det ikke kunne skje ved at kvinners
helse og rettigheter settes i spill.
Jeg tok oppgaven å lede, endre og utvikle en helt
spesiell virksomhet. Oppdraget har vært å lede en
kunnskapsbedrift, som skal gi nøytral og profesjonell
veiledning. Det har ligget i mitt mandat å endre
organisasjonens struktur og utvide perspektivet med
kvinnehelse i reproduktiv alder. Stiftelsens historie
har gitt grobunn for mistanke om normpåvirkning og
moralisme. Dette har til tider krevende å forholde seg
til.
Hvorfor er Amathea viktig? Jo, for å gi et
refleksjonsrom innenfor ett korttidsperspektiv til den
som er i en eksistensiell og emosjonell krise. Amathea
gir hjelp til å rydde opp i nåtiden, med særlig fokus
på fremtiden. Det handler om enkeltmenneskers
emosjonelle, eksistensielle og etiske smerte.
Det er også en sentral del av veiledningen, at ikke
skal kvinnen bare selv komme frem til sitt valg, men
også kunne leve godt videre med det. Da må den
psykososiale kompetanse og språket være endel
av den faglige identitet for vår veiledningstjeneste.
Amatheas virksomhet hører til feltet psykososial helse,
seksuell helse blir derfor et for smalt begrep
Amatheas viktigste oppgave er å være en lavterskel
helsetjeneste med stort fokus på dem som trenger
våre tjenester mest. Vi har to føtter, den ene er de
vanskelige samtalene, både valgsamtalen og etter
abort samtalen. Vi har utviklet Amatheafaget som
bygger på vår egen faglighet og metodikk. Den
andre foten er formidling av kunnskap gjennom bla
undervisning og dialogmøter, både for å forbygge og

for å være helsefremmende.
Vi underviser lærere, foreldre,
førskolelærere og annet
helsepersonell og vi arbeider
også med ungdom, som med,
i filmen «FuckingMai» om risikoadferd og uplanlagt
graviditet retter seg spesielt mot russen.
Vi har i vårt arbeid fokusert på arbeid for kvinnehelse
blant minoriteter.
Over halvparten av henvendelsene til Amathea
kommer fra annet helsepersonell. Det viser at
Amathea fyller en rolle som en del av et helhetlig
tilbud.
De oppgaver som Amatheas ansatte skal løse kreve
høy kompetanse og forutsetter at de ansatte selv gis
mulighet for refleksjon og veiledning. Sammen med
gode, åpne og endringsvillige medarbeidere har jeg
fått mulighet til å videreutvikle stiftelsens virksomhet.
Jeg vil anerkjenne de politiske myndighetene som
legger til rette for at kvinner skal kunne ha et tilbud
som Amathea.
En ny etappe starter for meg. Amathea skal drives
videre av nye krefter. Å lede en organisasjon som
Amathea er krevende. For meg har det handlet
om å riste av seg «påvirkningsmistanken», arbeide
med profesjonalisering og kompetanseutvikling
innad, og med nettverkssamarbeid og dialog og
omdømmebygging utad. Det er en kunst å være
lavmælt når det koker politisk. Nå som det «brenner»
rundt temaet abort igjen vil denne balansegangen
være ekstra nødvendig. Samtidig må behovet for
Amathea kommuniseres ut til offentligheten. Det
kommer alltid en ny tid.

Hildegunn Bomnes

Verdigrunnlag
Visjon:
Gjennom veiledning, styrke kvinner til å gjøre egne valg.
Motto:
Gravid og usikker? Ditt valg – dine verdier

Verdi:
Brukerne blir møtt med respekt og anerkjennelse av
profesjonelt helsepersonell. Den samme respekt og
anerkjennelse skal også gjennomsyre organisasjonen innad.
(Stiftelsen Amatheas vedtekter §3)
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Stiftelsen Amathea
Stiftelsen Amathea er en
landsdekkende helsetjeneste.
Stiftelsen Amathea tilbyr:
• Generell helseopplysning for
forbyggende og helsefremmende arbeid
innenfor området samliv og seksualitet

• Samtale før og etter abort

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten
i Norge som har veiledning overfor kvinner som
har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave.
Driften finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd
fra Helse- og omsorgsdepartementet med
delfinansering fra de regionale helseforetakene,
fylkene, kommunene og gaver. De ressurser som
Stiftelsen Amathea disponerer, skal brukes mest
mulig effektivt til primæroppgaven; informasjon
og veiledning til kvinner og par som står i en
valgsituasjon ved uønsket graviditet.

• Individuell rådgivning og helsehjelp
innen fagområdet ungdomshelse, spesielt
om intime og taburelaterte helsespørsmål
som seksuell- og reproduktiv helse

Ut fra Helse- og omsorgsdepartementet sin
strategi for seksuell helse (2017-22), Snakk om det!
har Amathea utviklet en egen strategisk plan for
samme periode.

• Spredning og overføring av kompetanse
til helspersonell og studenter via
hospitering, kurs og annen opplysnings og
opplæringsvirksomhet

Stiftelsen Amathea har pr. 31.12.2018, 13
veiledningskontor og et pilotprosjekt med
samisktalende prosjektleder. Administrasjonen har
vært holdt marginal, mens det har vært prioritert
å optimalisere selve tjenestetilbudet. Stiftelsens
administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av
direktør Hildegunn Bomnes.

• Informasjon og veiledning ved valg
knyttet til svangerskap og abort i henhold
til Lov om svangerskapsavbrudd
• Samtale underveis og etter fullført
svangerskap

Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som
bidrar til samfunnets arbeid med å forbygge
uønsket svangerskap og abort
Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling
av ny kunnskap og økt kompetanse i
samfunnet knyttet til samliv og seksualitet,
kvinnehelse og psykososiale utfordringer
ved uønsket svangerskap og abort.
Amathea skal fremme forskning og
undervisning innenfor fagfeltet
(Stiftelsen Amatheas vedtekter §2)
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Stiftelsen Amathea arbeider for å oppfylle retten
kvinner og par har til informasjon og veiledning
med hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd.
Vi er en landsdekkende, spesialisert, lavterskel
helsetjeneste. Med vår spisskompetanse på
veiledning og forebyggende arbeid innen graviditet
og abort kompletterer vi helsevesenet generelt.

Historikk:

Det er i 2018, 40 år siden stiftelsen Amathea ble
etablert under navnet Alternativ til Abort i Norge.
I 2003 endret stiftelsen navn til Amathea. Fra 2005
ble det gjennomført en større organisasjonsendring
med sikte på å styrke kvaliteten på tjenesten,
gjøre den mer kostnadseffektiv og finne fram til
en rasjonell styringsmodell. Nye vedtekter for
stiftelsen ble vedtatt og trådte i kraft 15. mars
2006, med endringer i 2011 etter godkjenning av
Lotteri og stiftelsestilsynet. I 2015 ble det foretatt
en fusjonering mellom Stiftelsen Amathea og
SUSS-telefonen (Senter for ungdom, samliv og
seksualitet). Etter fusjonering ble vedtektene endret
for å bedre ivareta SUSS sin målgruppe.

Veiledernes kompetanse
og tilgjengelighet:

Pr. 31.12.2018 er det i Stiftelsen Amathea 32
ansatte fordelt på 23,8 årsverk. Veilederne
har helse- og sosialfaglig høyskole og
universitetsutdannelse. De er inndelt i 5 regionale
team som får månedlig faglig veiledning hos
ekstern psykiater eller psykolog. Stiftelsen
Amathea har fokus på helsepersonelloven sine
krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKTløsning ble implementert i Stiftelsen Amathea
i 2006. Den inneholder et elektronisk pasient
journalsystem med felles timeavtalebok og et
landsdekkende telefonisystem.
Tilbud om tilgjengelighet på telefon 08.00-20.00
alle hverdager er videreført i 2018 i tillegg til et
tilbud om chatt i samme tidsrom. Målsettingen
med chat var å kunne nå enda bredere ut, lette
tilgjengeligheten, og å gjøre terskelen lavere for
de som ønsker å komme i kontakt med Amathea.
Vi opplever at chatten for mange er første skritt
mot å ha en veiledningssamtale enten på telefon,
eller ved oppmøte på ett av våre kontorer.
Kvalitetssikring og veiledning av de ansatte
blir ivaretatt av tidligere leder av SUSS, Mette
Hvalstad.
Uansett om et svangerskap er planlagt eller ikke,
kan det være omstendigheter som gjør at det
dukker opp spørsmål og tvil i forhold til om en
ønsker å fullføre svangerskapet eller ta en abort.
Da kan det være godt å snakke med noen som
forstår at det kan være vanskelig å ta valg, og som
kan bidra med veiledning slik at kvinnen blir rustet
til å ta det valget som er riktig for henne, og som
hun kan leve godt med.
Kvinner og menn kommer ofte til Amathea med
dilemmaer av eksistensiell, emosjonell, materiell
og/eller relasjonell karakter. Amathea tilbyr et
refleksjonsrom hvor kvinner og menn kan få
hjelp til å sortere følelser, tanker og utfordringer
de står i. Amathea har en spesifikk kompetanse
i å fremme refleksjon rundt komplekse
valgsituasjoner innenfor et korttidsperspektiv.
Målet er å fremme en bevisstgjøring om
fremtidsalternativene rundt et valg, slik at kvinnen
kan ta et selvstendig valg.

Kompetanseheving:

For ytterligere faglig kvalitetssikring av
tjenestetilbudet, i tillegg til løpende klinisk
veiledning, er flere av de ansatte under flere
videreutdanninger.
I 2018 ble psykiatrisk
sykepleier og veileder
Hege Follestad ferdig
med sin master i
Psykisk helsearbeid ved
NORD universitetet.
Tittelen på hennes
masteroppgave var “Å ta
det som en mann. Menns
opplevelser av uplanlagt
Veileder/sykepleier Hege
graviditet og kvinnens
Follestad
beslutningsprosess”.
Follestad la frem sin master på ansattsamlingen til
Amathea i november og ved Amatheas julelunsj for
samarbeidspartnere i Oslo. Det er lite forskning på
hvordan menn har det ved kvinners beslutning om å
fullføre eller avslutte et svangerskap.
Veilederne sykepleier Bente Nymoen og sosionom
Emma Sibilo tok høsten 2018 utdanning som ICDPveiledere, minoritetsversjonen på Hamar. Det ble
utført seks dager med opplæring, tre dager med
veiledning på eget arbeide og seks møter med
kvinnegruppe. Den første gruppen besto av seks
mødre, som opprinnelig kommer fra Tanzania,
Kamerun, Ghana, Rhwanda, Kongo og Iran.

Veileder/sykepleier Bente Nymoen

Veileder/sosionom Emma Sibilo

Amathea underviser på sykepleier, jordmor,
helsesøster og andre høyskole og universitet i
landet.
Det bli søkt om praksisplasser på våre lokalkontor
og helsepersonell søker om å få hospitere hos oss.
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Statistikk1
I 2018 ble det gjennomført 12.401 konsultasjoner
der 4349 av klientene hadde personlig frammøte.
90 % av klientene var kvinner.
265 av konsultasjonene var parsamtaler2.
Av de nyregistrerte klientene i 2018 vi kjenner
alderen til var 10 % i aldersgruppen 12-20 år, 19 %
var 21-25 år, 46 % var over 25 år.
Konsultasjonene:
Personlig frammøte med samtale på
ett av Amatheas veiledningskontorer er
konsultasjonstypen som i størst grad blir brukt.
Gruppetilbud:
Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er
fødselsforberedende kurs for enslige gravide. I
2018 deltok 1230 på dette tilbudet. De fleste av
våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/
barn grupper i barnets første leveår. Gruppene
tilpasses behovene lokalt.

KONSULTASJONSTYPE
Personlig frammøte
Telefon
E-post
SMS
Annen kontaktmåte
Ingen beskrivelse
Chat*

4.349
2.538
759
2.920
925
29
8553

Totalt

12.401

*Disse ble henvist til samtale med veileder i Amathea

1
2

fra Pasientadministrativt system HsPro
Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med
egen journal, men registrert som parsamtale

Brukerundersøkelse 2018
Amathea sin hovedoppgave er å gi profesjonell
veiledning ved ikke-planlagte svangerskap. For å
kunne gjøre dette på en best mulig måte brukes
tilbakemeldingene i den årlige brukerundersøkelsen
til å se hvordan våre tjenester fungerer.
Etter hver konsultasjon får brukeren mulighet til
å fylle ut et spørreskjema før de drar hjem. Marit
Knapstad har, som ved tidligere år, tatt på seg
oppdraget med å analysere og rapportere på funnene
i en egen rapport; Amatheas brukerundersøkelse
2018. Knapstad er psykolog med en Ph.d fra
Universitetet i Bergen.
I spørreskjemaet blir brukerne bedt om å gi enkel
bakgrunnsinformasjon om seg selv, sin vurdering av
samtalen/e (konsultasjonen/e) som er gjennomført og
hva de synes de fikk ut av kontakten med Amathea.
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De viktigste funnene vil her bli presentert i det videre
sammen med en oversikt over bruken av tjenesten.
I 2018 ble det registrert 12401 konsultasjoner hvor
4349 ble gjennomført ved personlig frammøte. Det
er ukjent hvor mange spørreskjema som er delt ut og
vi kan derfor ikke si noe om hvor stor andel som gir
tilbakemelding av de spurte. Ut fra antall oppmøtte
svarte 17 % på årets brukerundersøkelse.
FUNN
Litt over halvparten hadde vært i kontakt med annen
helsetjeneste før de var i kontakt med Amathea.
De fleste hadde vært i kontakt med helsetjenester
som sykehus, lege, helsesøster og jordmor (46,8
%), mens en mindre andel hadde vert i kontakt med
psykisk helsetjeneste (7,8 %) og annen tjeneste som
NAV, barnevern, familievern etc. Imidlertid svarte

da også nær halvparten (46,9%) at de ikke hadde
vært i kontakt med andre tjenester før de oppsøkte
Amathea.
Vel halvparten av de som svarte på undersøkelsen var
i 20-årene, hvor 24,5 % var mellom 20 og 24 år, og
20,5 % var mellom 25 til 29. 10,5 % var under 20 år og
41,9 % var over 30 år. 18 personer oppgav ingen alder
på 2,5 %. 82,2 % av de som svarte på spørreskjema
var kvinner og 17,3 % var menn. I 4 skjema manglet
informasjon om kjønn.
60, 5 % var gifte, samboende eller hadde kjæreste.
En av fire var enslig/singel på 24,4 %. 11,7 % svarte at
de var usikre på forholdets status. 3,5 %, 25 personer
Hva dreide samtalen seg om?		

oppgav ingen sivilstatus. 54,9% møtte til samtalen
alene, mens 35,9 % hadde med seg barnefaren,
kjæreste eller samboer/ektefelle. 8,6 % hadde med
seg en venn, forelder eller andre.
96,6 % syntes de i stor eller svært stor grad ble møtt
på en god måte. Alle utenom en som unnlot å svare
mente de fikk snakket om det de syntes var viktig
for seg. Og alle utenom to som unnlot å svare mente
at den de snakket med virket kunnskapsrik. 86,4 %
rapporterte at samtalen i svært stor grad eller stor
grad var til hjelp for dem i egen situasjon. 94,7 % ville
anbefalt noen de kjenner i en liknende situasjon om å
oppsøke Amathea.

Antall		

%

Egen graviditet				416		
Annens graviditet				57		
Mistanke om graviditet			
32		
Tidligere graviditet				14		
Tidligere abort				68		
Ulike aspekter ved valg om å
avbryte/fortsette svangerskapet		
199		
Forholdet til barnefaren/barnemoren
109		
Forholdet til familien				
53		
Medisinske spørsmål				41		
Økonomiske rettigheter/trygd		
69		
Juridiske spørsmål				33		
Utdanning/arbeid				42		
Annet						68		

Dersom noen du kjenner kommer i en
lignende situasjon, ville du anbefalt
vedkommende å oppsøke Amathea?

57,9
7,9
4,5
2,0
9,5
27,7
15,2
7,4
5,7
9,6
4,6
5,9
9,5

På spørsmålet om hva
samtalen dreide seg om, kunne
respondentene krysse av for ett
eller flere svaralternativ, noe
de fleste gjorde. Storparten av
deltagerne svarte at samtalen
dreide seg om egen graviditet, 57,9
%. Av de som oppgav hvor mange
uker de var på vei, var halvparten
i uke 7 eller mindre og 80 % i uke
12 eller mindre. 27,7 % nevnte ulike
aspekter rundt valg om å avbryte
eller fullføre svangerskapet.
Under annet, ble spørsmål rundt
prevensjon, spontanabort og
sterilitet nevnt.

Var samtalen til hjelp for deg?

Ja

Ja i stor grad

Kanskje

Både/og

Nei

Nei i liten grad

Mangler svar

Nei ikke i det hele tatt
Annet
Mangler svar
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Prosjekt familieplanlegging i Oslo 2018
I Oslo mottar vi støtte fra Helseetaten, Oslo kommune
for å kunne bistå i å tilby gratis langtidsvirkende
hormonell prevensjon (LARC) til kvinner som ellers ikke
har hatt mulighet for dette.
Vi opprettet tilbudet i samarbeid med bydel Alna i 2015.
Vi har i 2018 egne samarbeidsavtaler med bydelene
Frogner, Bjerke og Vestre Aker.
Vår erfaring er at noen av kvinnene trenger flere
samtaler med jordmor før hun kjenner seg trygg nok til å
ta et valg på hvilken prevensjon som er riktig for henne.
Vi legger derfor særlig vekt på tid, ro og en kultursensitiv

tilnærming. I 2018 fikk 93 kvinner
prevensjon hos oss i Oslo.
Mange av disse er henvist til
oss fra fastleger, helsestasjoner,
flyktningehelsetjenesten,
Krisesentret og NAV. Andre er
Veileder/jordmor
fanget opp via våre ordinære
Hanne Torp
tjenester eller de har blii tipset av
venner.
Av de vi har registrert nasjonalitet på er felsteparten fra
Afrika og Midtøsten.

Nordområdene

– Seksuell helse i Sapmi
Sommeren 2018 startet Amathea opp et pilotprosjekt om
seksuell helse i Sapmi. Prosjektet ledes av samisktalende spesialsykepleier og sexolog Ingunn Eriksen, og hun samarbeider
tett med både SANKS ( samisk nasjonalt kompetansesenter i
psykisk helsevern), Samisk kvinneforum og den øvrige helseog sosialtjenesten. Ingunn jobber over store landområder, og
holder undervisning på samisk om seksualitet i barnehager,
grunnskoler og videregående skoler. Det er liten tradisjon for å
snakke om seksualitet på samisk, men Ingunn får gode tilbakemeldinger både fra foreldre, barn og unge på at det er behov
for god informasjon på eget språk. Barn, unge, kvinner og
par oppsøker henne, der hun er, for å snakke om tabubelagte
temaer.
Amathea har markert seg på
arrangementer som samler urfolk fra hele verden,
Riddu Riddu i Manndalen i
Troms,samlet til sin årlige
festival, urfolk fra hele
verden.
På urfolkskonferansen
Dignity i Stockholm, Sverige
møtte Ingunn urfolkskvinner
fra hele verden.
Det var over 300 kvinner hun
presenterte sitt pilotprosjekt
for. Det fikk mye oppmerksomhet og ble oppfattet som
det eneste i sitt slag, som
omhandler urfolkskvinner og
seksualitet, i verden.
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På Riddu Riddu festivalen hadde Amathea stand i samarbeide med
SANKS. Sametingspresidet Aili Keskitalo var innom og hilste på
(fra venstre) Ingunn Eriksen, Aili Keskitalo, Hildegunn Bomnes og
Vanja Skogvoll fra SANKS

Forebyggende arbeid og undervisning
FØKKINGS MAI

FøkkingsMai er en kortfilm om russetid,
venninner, spy, gutteproblemer, sjalusi
og abort. Filmen er laget med støtte fra
Ekstrastiftelsen og med Skagerrak film
som kunstnerisk ansvarlig. Filmen hadde
premiere i våren 2017 og har vært vist, i
samarbeide med Amathea, rundt om ved
våre lokalkontor over hele Norge.
Filmens tematikk er meget relevant
for det russen står i. Amathea har
vist filmen ved de videregående
skolene, ofte i samarbeide med en av
skuespillerne i filmen, russepresidenter,
prevensjonsansvarlig skolehelsesykepleier
og politi.
Det har vært gode tilbakemeldinger fra
ungdommene på filmen. De opplever at
temaene som tas opp er meget relevante
og samtalene med ungdommene har gitt

Russen på Byåsen vgs. i Trondheim. Bak fra venstre: Kristin B. Stølan og Hege
Follestad fra Amathea, og foran skuespiller Sacha Slengesol Balgolin.

gode tilbakemeldinger på de utfordringene de opplever
å stå i. De sier at det ofte gis mye informasjon om rus og
seksuelle overgrep, men temaet uplanlagt gravid har det
vært snakket lite om.
De melder også fra om at de opplever det som verdifullt
at Amathea er med i drøftingene av filmen og har nå fått
kjennskap til Amathea sitt lavterskeltilbud.

Skagerak Film AS
Amathea begynte et veiledningssamarbeid med Ung.
no i 2018. Dette er en offentlig informasjonskanal
til ungdom og drives av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir). Her er våre veiledere med på
å besvare henvendelser til nettsiden. Ungdom i alderen
13-20 bruker denne siden til å spørre spørsmål, lese
andre sine spørsmål og svar på tema de er nysgjerrige
eller lurer på. Ungdom kan også finne informasjon om
Amathea og link via ung.no, blant annet under tema

Gravid. Dette året gjorde vi rundt 800 besvarelser på
spørsmål knyttet til graviditet og prevensjon.
Det er flere organisasjoner og offentlige instanser som
er med og svarer på spørsmål til ungdom. Blant annet
Alarmtelefonen for barn og unge, Antirasistisk senter,
UngInfo, Slettmeg.no, NAV, Rustelefonen og mange
flere. Dette er en viktig arena blant all informasjon
ungdom søker på internett og vi er glade for å være med
på denne siden og bidra. Det er også en viktig arena for
Amathea å være synlig på.
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Utdanningsmessen 2018
Utdanningsmessen er en årlig event hvor ungdom over hele landet søker informasjon om utdanning
og karriere. Dette er et enormt minglested, hvor det har vært viktig å vise seg fram. Dette året
var Amathea tilstede på samtlige utdanningsmesser i landet, utenom Lillestrøm. Nesten 70.000
ungdommer fikk med seg messer med informasjon om Amathea og hvor vi var tilgjengelig for å slå
av en prat, delta på quiz eller få med seg kondomer.
Amathea i Trondheim kunne fortelle at det deltok til sammen 1200
studenter/elever på quiz om seksuell helse på utdanningsmessen i
Trondheim.
Undervisning og utadrettet arbeid
Amathea fokuserer på undervisning som et ledd i
synliggjøringen og det forebyggende arbeidet.
Stiftelsen Amathea har i 2018 møtt 36.000 unge ved
undervisning og stand over hele landet.
Agder er i løpet av året gitt 65 timer undervisning
til ulike grupper og nådd over 1600 elever,
hvorav nesten 450 har vært mennesker med

På fagdag i Molde om minoritetshelse
presenterte psyk.sykepl. Wenche Sande
Amatheas tilbud. Her sammen med
helsesykepleier/jordmor Justina Amidu som
foreleste om minoritetshelse.
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minoritetsbakgrunn. Det ble undervist i ulike tema
og til elever på ungdomsskole, videregående skole
og voksenopplæring.
I Møre og Romsdal ble det gitt undervisning til
elever og russ i videregående skoler. Det er også
gitt undervisning ved Sunnmøre Folkehøgskole,
internasjonale klasse og nådd 1690 personer.

Amathea Møre og Romsdal i undervisning på Sunnmøre Folkehøgskole,
internasjonal linje.

Stand
I løpet av året deltar
Amathea på en rekke
markeringer og arrangement
for å vise fra stiftelse
Amathea sitt landsdekkende
tilbud.

Her på stand på Strinda vgs.
i Trondheim for å markere
verdensdagen for psykisk helse
den 10. oktober.

ACESS TO SAFE ABORTION – RIGHTS,
VALUES AND JUSTICE
Under den internasjonale aksjonsdagen for
kvinners tilgang til trygge og lovlige aborter den
28. september holdt vi en abortkonferanse på
OsloMet i samarbeid med Sex & Politikk, SNU,
Norske Kvinners Sanitetsforening, Norad, IPPF.
Det var gjester fra tre kontinenter kom for å
dele sine erfaringer om kampen for retten til å
bestemme over egen kropp. Vi fikk høre fra den
ferske seieren for lovlige, trygge aborter i Irland,
og veien frem dit fra Maeve Taylor fra The Irish
Family Planning Association (IFPA,). Vår egen
sosialarbeider Keziah B. Bonah delte erfaringer
fra Kenya, som fortsatt har en vei å gå før kvinner kan få trygge aborter. Det ble en dag for å
være takknemlig for det vi har fått til i Norge, og
samtidig minner oss på at vi fortsatt har en vei å
gå globalt.

Amathea Nordland har markering av
verdensdagen for psykisk helse på Nord
universitet sammen med krisesenteret,
studentinor og LMSO.

Ved Hordaland sitt lokalkontor i Bergen var
den en markering våren 2018.
I 25 år hadde Grete
K. Wack arbeidet i
Amathea.
På bilde er noen
av hennes tidligere
og nåværende
kollegaer

IRLAND ÅPNER FOR
SELVBESTEMT ABORT
Maeve Taylor, direktør for Advocacy and communications i Irish Family Planning association besøkte Amathea før lanseringen av IPPF-rapporten om
sikker abort. Irland hadde på dette tidspunktet
åpnet for selvbestemt abort, 40 år etter Norge. I
møtet ble det delt erfaringer på hvordan kampen
har vært for å kjempe for avskaffelsen av abortloven , og søke råd på hvordan gå veien videre.
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Minoritetshelse
Amathea har som mål å nå minoritetsbefolkningen
med god helseinformasjon og satser på primærforebyggende arbeid med fokus på kvinnehelse i et
minoritetsperspektiv.
Gjennom prosjektmidler fra IMDI har Amathea nådd
over 5000 personer med aktiviteter knyttet opp
mot minoritetshelse. Hvert år arrangerer Amathea

temakvelder, dialogbaserte grupper, foreldreveiledning,
kurs og seminarer på tema som omhandler kvinnehelse
med minoritetsperspektiv, prevensjon, familieliv, kjønnslemlestelse samt generell
informasjon til nyankomne.

Amathea Hedmark har over tid gitt undervisning
kalt Helsenorsk til Elever på Intro ved flere opplæringssentre i Hedmark. Helsenorskundervisningen
startet som et samarbeid med Åsnes opplæringssenter, NAV i Solør, og jordmor Åse Fjeld fra
Våler kommune. Dette ble videreført til Elverum
hvor veileder Bente Nymoen og jordmor Åse
Fjeld samarbeidet med opplæringssenteret og
helsesøstrene Helene Skybakk og Silje Huse.

FØDSELSFORBEREDENDE KURS
FOR FREMMEDSPRÅKLIGE KVINNER
Amathea Nordland har i 2018 hatt prosjekt i samarbeid
med Flyktningehelsetjenesten i Bodø kommune tilbyr
vi fødselsforberedende kurs med tolk for alle fremmedspråklige kvinner. Å være fremmedspråklig og gravid
kan gi økt sårbarhet.
Våre kurs består av undervisning, dialoggrupper
og omvisning ved sykehuset. Vi har med oss samarbeidspartnere fra familievernkontoret, jordmor,
ernæringsfysiolog, helsesøster, Krisesenteret,
tolketjenesten og ATV ved behov.
Vi får svært gode tilbakemeldinger på disse kursene.
Omvisning på sykehuset gir økt trygghet og ro rundt
forventet fødsel. Vi gjennomgår rutiner på sykehuset,
hvordan de går frem når fødselen er i gang og hvor de
skal møte. Vi tilbyr individuelle kurs for kvinner som
synes det er vanskelig å være med i gruppe.
Vi når sårbare kvinner og par og har en mulighet til tidlig
avdekking og intervenering før barnet er født.

14

MULTICULTURA
I 2018 ble det arrangert MultiCultura-festivaler i
Halden, Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg hadde
MultiCultura innslag på Barnas Verdensdager i Halden.
Arrangementene utviklet seg til å bli spennende
dager med mange kulturelle innslag og god mat. Det
ble servert mat blant annet fra nasjoner som Nigeria,
Etiopia, Kenya, India, Somalia, Afghanistan, Thailand,
Siri Lanka, Pakistan, Iran og Kurdistan, Vietnam, Italia,
Norge, Tyskland, Eritrea og Sør Afrika.
På festivalene deltok over 2000 mennesker. Tar vi med
Barnas Verdensdager sin festival i Halden nådde vi
nesten 3000 deltagende som fikk oppleve innslag som
framhevet mange kulturer i Norge. Samhold og synlighet
av egen kultur sammen med andre ser vi på som viktige
helsefremmende tiltak.
I tillegg til arrangementene ble det gjort opptak og
utviklet film av det som foregikk i Halden og Fredrikstad.
Intensjonen var å kunne spre kunnskap og inspirere
andre på det som skjer i Østfold.
Midlene til arrangementene fra Gjensidigestiftelsen
muliggjorde utvidelsen og videreførelsen av Multicultura
i Østfold.

«FGM OG SEKSUELL IDENTITET»
ble arrangert i Bergen den 19. september
av
Keziah Bianca fra Oslokontoret. Keziah
holdt eit viktig og lærerikt føredrag. Vi
var glade for at våre samarbeidspartnera
i Barnevernstenesta for mindreårige flyktninger, helsesøster Bergen Kommune og
RVTS kom. Møtet vart holdt i RVTS sine
lokaler.

DIALOGSEMINAR
Leoul Mekonen fra Etiopia og vår Emma Scibilo fra sørAfrika har i arbeidet brukt egne erfaringer fra de var
nye Norge.
Gjennom dialog møter de enkeltpersoner og grupper,
de inviterer til refeleksjon og samtaler rundt egen identitet og
roller i krysspresset mellom ulike kulturer.
Gjennom denne brobyggertilnærmingen ønsker de å øke forståelsen for det norske samfunnet og hvordan det offentlige hjelpeapperatet fungerer.

Keziah Bianca Bonah

NOREC- UTVEKSLING
I 2015 inngikk Amathea
et samarbeid med KFUKKFUM Global om en profesjonell utveksling mellom
Kenya og Norge finansiert av Norec, med fokus på
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).
Partnere i Kenya er African Alliance, en panafrikansk
organisasjon som samler YMCAs arbeid i en rekke land,
og YWCA of Kenya .
Norec er Norsk senter for utvekslingssamarbeid (tidligere kjent som Fredskorpset. Hensikten med utvekslingen
er å bygge institusjoner både i land i sør og her i Norge.
For oss i Amathea gir utvekslingen en mulighet til å ha
kontakt med feltet vårt i Kenya, og på den måten styrke
vår flerkulturelle kompetanse. I år har vi hatt sosialarbeider Keziah hos oss. Hun har mange års erfaring med å
jobbe forebyggende mot kjønnslemlestelse i sin hjemby
Kisi i Kenya. Keziah har hatt base i Oslo, men har også
samarbeidet ved flere av Amathea sine lokalkontorer.
Hun har møtt unge, afrikanske jenter, mødre og fedre
både for å undervise og å være i dialog om identitet, og
en rekke temaer knyttet til seksuell helse og rettigheter.
Hun har også undervist helsepersonell om å jobbe med

seksuell helse på tvers av kulturer. Hun har erfart at unge
jenter som har gjennomgått kjønnslemlestelse trenger
psykososial støtte, og hun har fulgt opp flere fra ulike
steder i landet.
I Bergen har hun holdt seminar om kjønnslemlestelse og
seksuell identitet, i samarbeid med barnevernstjenesten,
helsesøster fra Bergen kommune og RVTS Vest. I Hamar
har hun undervist på videregående skole om kultursensitivitet. Og hun har vært i Fredrikstad på voksenopplæringen og snakket om seksuell helse og kjønnslemlestelse.
Sammen med de andre deltakerne på utvekslingsprogrammet har hun også gjennomført «Mashariki» på forandringshuset på Grønland i Oslo. Dette er et show som
viser frem afrikansk mote, og er en plattform for å møte
afrikansk ungdom i Oslo og snakke om seksuell helse og
seksuell autonomi.

Følg deltakerne i utvekslingen på
Instagram @srhrexchange
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Styrets årsberetning 2018
Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetilbud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbudet oppfyller retten kvinner har til informasjon og veiledning med
hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd.
Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd over statsbudsjettet.
Styrets arbeid
Det er i 2018 avholdt 5 styremøter og behandlet 21 saker.
Strategisk plan for perioden 2018 -2022 som styret vedtok i 2017 med utgangspunkt i myndighetenes strategi for seksuell helse (2017-2022) «Snakk om det», er iverksatt.
Styret har særlig vært opptatt av å sikre et landsdekkende tilbud, øke forståelsen av viktigheten av tilbakemeldinger fra brukerne (brukerundersøkelsen) og også hatt fokus på å sikre
kvinner og menn med minoritetsbakgrunn tilbud om trygg seksuell helse. Pilotprosjektet i
nordområdene er fortsatt i pilotfasen.
Styreleder John Eivind Jensen som har ledet stiftelsen i perioden 2009 -2018, valgte å tre
tilbake ved årets slutt. Grete Herlofson er valgt som ny styreleder.
Spesielle forhold ; Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller andre skader
som skyldes forhold som har tilknytning til virksomheten. Stiftelsen driver ikke virksomhet
som forurenser det ytre miljø.
Sykefraværet i 2018 var samlet på 7,6 % med langtidsfravær på 13 %.
Amathea er medlem av NHO. Det er inngått ny pensjonsordning med alle ansatte. Dette vil
på sikt resultere i mer forutsigbare utgifter til pensjon.
Stiftelsen bestreber seg på å oppfylle gjeldende bestemmelser om likestilling. Stiftelsen
Amathea har i dag bare kvinnelige ansatte. Dette har sammenheng med virksomheten.
Fortsatt drift; Styret legger til grunn fortsatt drift for stiftelsen. Styret mener at årsregnskapet
gir et rettvisende bilde av stiftelsen eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.
Oslo 8. april 2019

Grete Herlofson
styreleder
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Til styret i Stiftelsen Amathea
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets og direktørs ansvar for årsregnskapet
Styret og direktør (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
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Penneo Dokumentnøkkel: JPM6E-KDEIY-5YDA8-YE1IB-55ZZM-CBT02

Vi har revidert Stiftelsen Amatheas årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 043 677.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
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somannet
gir etom
rettvisende
bilde.
revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Vi kommuniserer med styret blant annet om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av
Uttalelse
andre om
lovmessige
revisjonen,om
herunder
eventuellekrav
svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Uttalelse om andre lovmessige krav
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
Konklusjon
registrering
og dokumentasjon
nødvendig i om
henhold
til internasjonal
standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag
som
ikke
revisjon
eller
forenklet revisorkontroll
av historisk
finansiell
informasjon, mener
at
Basert
på er
vår
revisjon
av årsregnskapet
som beskrevet
ovenfor,
og kontrollhandlinger
vi harvifunnet
ledelsen har
oppfylt sin
plikt til å sørge
for ordentlig
og oversiktlig registrering
og dokumentasjon
av
nødvendig
i henhold
til internasjonal
standard
for attestasjonsoppdrag
ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag
stiftelsens
samsvar med lov
god bokføringsskikk
i Norge. mener vi at
som
ikke erregnskapsopplysninger
revisjon eller forenkleti revisorkontroll
av og
historisk
finansiell informasjon,
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
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side 3
Uavhengig revisors beretning Stiftelsen Amathea

Konklusjon om forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000,
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for
øvrig.

Oslo, 8. april 2019
Deloitte AS

Penneo Dokumentnøkkel: JPM6E-KDEIY-5YDA8-YE1IB-55ZZM-CBT02

Grete Elgåen
statsautorisert revisor
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