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Representantskap
Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetilbud med 18. kontorer i 17 fylker.
Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle retten kvinner
har til informasjon og veiledning med hjemmel i lov om
svangerskapsavbrudd.
Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge
som har veiledning overfor kvinner som blir uplanlagt gravide som hovedoppgave og har 28. års erfaring på dette
området

Støttegruppe

Distriktsstyre

Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av
direktør Hildegunn Bomnes.
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005 betjenes alle hverdager kl. 0800 – 2000. Rådgiverne
har ansvar for å betjene telefonen via en felles vaktordning og har tilgang til alles avtalebøker. Tilgjengeligheten til
tjenestene er gjennom dette økt, samtidig som det er frigjort tid som rådgiverne kan benytte til direkte kontakt med
brukere og samarbeidspartnere.
Brukerundersøkelsen viser at av de kvinner som kom til
samtale hos rådgiver, hadde fire av ti med seg en ledsager.
Av disse hadde seks av ti med seg kjæreste, samboer eller
ektefelle. Stiftelsen Amatheas virksomhet retter seg inn mot
kvinner. Gjennom Stiftelsen Amatheas arbeid synliggjøres
at også menn har behov for rådgiving ved uplanlagt graviditet.

ale veilederteam. Teamene som samles en gang i
måneden, veiledes av psykiatere.

I tillegg til informasjon og veiledning til kvinner og par som
står i en valgsituasjon,
tilbys følgende tjenester av Stiftelsen Amathea:
l Fødselsforberedende kurs
l Mor/barn grupper
l Besøkshjem og barnevakt.
l Samtale/-gruppe etter abort.

Kontakt med samarbeidspartnere
Kunnskap om Stiftelsen Amathea i de offentlige helseog sosialtjenester er nødvendig for at kvinner skal bli
henvist til oss. Brukerundersøkelsen viser at mer enn
halvparten av brukeren hadde vært i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet før de kontaktet Stiftelsen
Amathea. Også for å sikre at Stiftelsen Amathea i større
grad skal kunne være en premissleverandør i utformingen av tjenestetilbudet til kvinner og par i en valgsituasjon, har det blitt lagt vekt på å legge til rette for et samarbeid med det offentlige helsevesen og andre ideelle
virksomheter som arbeider for samme formål i løpet av
året.

Kompetanse og kvalitet i Stiftelsen Amatheas tjenester
SINTEF Helse konkluderer i sin evalueringsrapport med at
Stiftelsen Amathea gir et kvalitativt godt rådgivingstilbud og
fremhever rådgivernes spesialkompetanse og solide modeller og metoder for veiledningen.
De lokale tjenestestedene har få ansatte og mange betjener
kontoret alene. For å styrke kompetansen i tjenesten ytterligere, er det i 2006 etablert større fagmiljøer ved at de
ansatte ved tjenestestedene er organisert i fem region-

Det er gjennomført to fagsamlinger for alle ansatte i løpet av året. Alle ansatte har i forbindelse med dette blitt
skolert i helselovgivingen.
Brukerundersøkelsen viser at brukerne har høy tillit til
rådgiveren de hadde kontakt med i Stiftelsen Amathea.
Nesten alle ville valgt å gi råd om å oppsøke Stiftelsen
Amathea dersom noen de kjenner skulle komme i en
lignende situasjon.

Stiftelsen Amathea, Drammen tok i 2006 initiativ til å arrangere en fagdag. Medarrangører var barne- og ungdomspsykatrien og helse- og sosialtjenesten. Tema var
graviditetens muligheter med fokus på tidlig samspill og
barnets utvikling.

Stiftelsen Amatheas
lokalkontor i
Drammen arrangerer
Fredag 24. november 2006
Union Scene, Drammen
Invitasjon til fagdag
Graviditetens muligheter
-med fokus på tidlig samspill og
barnets utvikling
Foreleser
Dr.Psychol. Barnepsykolog Margareta Broden
Fagdagen er godkjent av Norsk Psykologiforening
som 6 timers fritt spesialkurs og som vedlikeholdsaktivitet. Av NSF er fagdagen
godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Stiftelsen Amathea
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Stiftelsen Amathea, Stavanger arrangerte fagseminar i forbindelse med sitt 20 års jubileum. Tema var rus og psykatri i
forhold til våre brukere, 120 samarbeidspartnere deltok.

Stiftelsen Amatheas lokalkontor
i Stavanger arrangerer
17. februar 2006
Radisson SAS Atlantic Hotell, Stavanger
Invitasjon til seminar
”Alenemor…… alene og mor. Praktiske og
følelsesmessige utfordringer”
v/Psykiater Gerd Ragna Block Thorsen,
Universitetssykehuset i Stavanger
”Graviditet og rusmidler. Hvordan identifisere og
hvordan arbeide med den gravide med et
rusmiddelproblem”
v/Psykologspesialist Frid A. Hansen,
Fagsjef v/Borgestadklinikken, Skien

Informasjon og opplæring
Det har i 2006 blitt gjennomført et omfattende arbeid for å
bedre å kunne nå ut med informasjon om Stiftelsen Amatheas tilbud til potensielle brukere. Websiden er fornyet og
det er laget nye brosjyrer, plakater og visittkort.
Stiftelsen Amatheas rådgivere har drevet et aktivt innformasjonsarbeid overfor skoleelever, studenter og
helsepersonell.
Det har blitt lagt vekt på å nå frem med informasjon til
kvinner med minoritetsbakgrunn og Stiftelsen Amatheas
rådgiver Safia Y. Abdi har drevet et landsomfattende informasjonsarbeid i minoritetsmiljøer og overfor norsk
helsepersonell om særlige spørsmål knyttet til uplanlagt
graviditet hos minoritetskvinner.
I 2006 er det mottatt kr. 495.000 fra Helse – og Rehabilitering som skal benyttes til å produsere en informasjonsfilm.
Brukerundersøkelsen viser at mange ønsker at Stiftelsen
Amatheas tjenestetilbud var mer synlig.

Fylkesmann Tora Aasland åpnet seminaret i
Stavanger.

Ny styringsmodell
I 2006 er det opprettet faglige referansegrupper tilknyttet
hvert tjenestested. Et eksempel på en referansegruppe
er:
Stiftelsen Amatheas faglige referansegruppe i Telemark:
l
Psykologspesialist, UPS v/Sykehuset Telemark HF,
Anna Klusmeier
l
Psykologspesialist, voksenpsyk. v/Sykehuset Telemark
HF, Svein Øverland
l
Psykiatrisk sykepleier, DPS Porsgrunn, Sykehuset
Telemark HF, Ingebjørg Hæraas
l
Jordmor, Sykehuset Telemark HF, Trude Fostervold
l
Allmennlege, Hjartdal helsesenter, Marit Haddeland
Suhrkre
l
Helsesøster, Skogmo vid.g.skole og Helsestasjon for
ungdom, Kari Gundersen
Referansegruppene skal hver velge en representant til
Stiftelsen Amatheas Råd, som vil bli et faglig rådgivende
organ for organisasjonen. Rådsmøtet vil konstituere seg i
løpet av første halvdel av 2007.

Dokumentasjon, statistikk og forskning
For å ivareta helselovgivingens krav til behandling av
personopplysninger er det i 2006 innført et IKT-basert
pasientadministrativt system. Dette gir samtidig grunnlag
for dokumentasjon av Stiftelsen Amatheas virksomhet og
kan legge til rette for forskning og FOU-arbeid.
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Stiftelsen Amatheas
tidligere styreleder gjennom
syv år Erik Carlsen mottok
kongens fortjenestemedalje i
gull i januar 2006. Han
gikk bort senere samme år.
Erik Carlsen la ned en
uvurderlig innsats for
Stiftelsen Amathea og
vil bli husket som den som
la til rette for det omstillingsarbeid som nå gjennomføres
i stiftelsens virksomhet.

Årsberetning 2006
Styret fremlegger herved følgende årsberetning:
Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetilbud med kontorer i 17 fylker og administrasjon i
Oslo. Amatheas tjenestetilbud supplerer de regionale
helseforetakenes arbeid med å oppfylle retten kvinner
har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om
svangerskapsavbrudd .
Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd
over Helse- og omsorgs-departementets budsjett. Det
fremgår av Regjeringens ”Handlingsplan for forebygging
av uønsket svangerskap og abort 2004-2008” at Amathea
skal inneha en sentral rolle i arbeidet med forebygging av
uønskete svangerskap og abort.
Styrets sammensetning
Styret har i 2006 bestått av følgende medlemmer:
Styrets leder, ordfører Guri Ingebrigtsen
Styrets nestleder, Liv Asdahl Solberg
Øvrige medlemmer: Jens Espeland, Rigmor Andersen
Eide og Mary Anita Kjøndahl
Styrets varamedlemmer: Helga Landro og Randi Stokke
Johnsen
Styret har prolongert sin funksjonsperiode fram til nytt råd
er på plass i mai 2007, der nytt styre skal velges.
Styrets arbeid
I 2006 er det avholdt 5 styremøter og behandlet 39 saker.

Stiftelsen Amathea

Hoveddelen av styrets arbeid har hatt fokus på å legge til
rette for gjennomføringen av ny organisasjonsmodell.
En viktig oppgave for styret har vært å sikre at stiftelsen
bevilgninger opprettholdes. Styreleder og direktør har
hatt møter med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og med utvalgte stortingsrepresentanter med
presentasjon av Stiftelsen Amathea sin virksomhet og det
pågående omorganiseringsarbeid. Arbeidet har gitt resultater, og vi har lykkes i å beholde bevilgningen vår i
samme størrelsesorden som tidligere.
Omorganiseringsperioden er nå over, og Stiftlesen
Amathea er en veltrimmet organisasjon der våre dyktige
medarbeidere får anledning til å bruke det meste av sin tid
i kontakt med brukerne. Administrasjonen er liten og har
gjort en formidabel innsats i arbeidet med å få en strømlinjeformet organisasjon på plass.
Stiftelsen Amatheas viktigste utfordringer fremover består
av arbeidet med å gjøre tjenestene bedre kjent for å nå
fram til flere brukere og spesielt nå fram til kvinner som har
en annen kulturell bakgrunn enn den norske.
Spesielle forhold
Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller
andre skader som skyldes andre forhold med tilknytning
til virksomheten.
Sykefraværet i 2006 var 8,12%.
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Stiftelsen Amathea har bare kvinnelige ansatte og kun ett
mannlig styremedlem. Dette har, slik styret ser det, sammenheng med virksomhetens art. Det er en målsetting at
det skal ansettes både kvinner og menn, og dette blir det
tatt hensyn til i utlysning av nye stillinger. Det er videre et
mål at antallet mannlige styremedlemmer skal økes.

for fortsatt drift foreligger. Stiftelsen bestreber seg på å
oppfylle gjeldende bestemmelser om likestilling.

Stiftelsen har ikke virksomhet som forurenser miljøet. Arbeidsmiljøet anses som godt og det er således ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Det er ikke inntrådt
andre forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av stiftelsen. Forutsetningen

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap
og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet.

Inntekter og utgifter
Med hensyn til stiftelsens inntekter og utgifter vises til vedlagte resultatregnskap og balanse med noter.

For øvrig vises til revidert regnskap med tilhørende noter,
samt til revisors beretning.

Oslo, 09.03.2007

Guri Ingebrigtesen
Styreleder

Liv Asdahl Solberg

Rigmor Andersen Eide

Helga Landro

Mary Anita Kjøndahl

Styret består av fra venstre Helga Landro (varamedl.) Mary
Anita Kjøndahl (ansatterepresentant) Guri Ingebrigtsen (styreleder), Liv Asdahl Solberg (nestleder),Rigmor Andersen Eide
(styremedlem),Jens Espeland (styremedlem var ikke tilstede da
bildet ble tatt).
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Resultatregnskap 2006
Note
INNTEKTER
Tilskudd fra stat		
Tilskudd fra fylker/helseforetak		
Tilskudd fra kommuner		
Private gaver og andre inntekter		
Sum inntekter		

2006

2005

15 507 000
1 985 000
1 762 487
667 082
19 921 569

15 026 000
2 000 000
1 717 466
760 712
19 504 178

DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnad
2
Avskrivninger
3
Husleie, strøm		
Inventar og utstyr		
Honorarer
2
Kontorrekvisita		
Med forbruksvare		
Telefon, porto		
Kurs og reiser		
Annonser, informasjon		
Annen driftskostnad		
Sum kostnader		

13 422 063
220 157
2 123 862
141 464
575 684
88 489
16 360
714 651
766 751
975 932
670 189
19 715 602

13 096 100
14 000
1 929 067
375 400
1 097 695
175 958
19 092
369 128
962 137
728 301
427 520
19 194 398

DRIFTSRESULTAT		

205 967	309 780

FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekt		
Renteutgift		
Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader		

113 130
-41 383
71 747	

ORDINÆRT RESULTAT		

277 714	322 838

ÅRSRESULTAT		

277 714	322 838

OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital		
Sum overføringer		

277 714
322 838
277 714	322 838

Stiftelsen Amathea
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-36 999
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Balanse pr. 31.12.06
Note	31.12.2006	31.12.2005
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
3
1 416 633
690 000
Finansielle anleggsmidler
Depositum husleie		
330 215
325 314
Sum anleggsmidler		
1 746 848
1 015 314
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre fordringer		
Sum fordringer		

1 241 042
1 241 042

Bankinnskudd, kontanter og lignende

5 891 038	4 918 685

4

1 482 219
1 482 219

Sum totale omløpsmidler		

7 132 080

6 400 904

SUM EIENDELER		

8 878 928	7 416 218

EGENSKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital		
Sum innskutt egenkapital		

50 000
50 000
50 000	50 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital		
Kompetansefond		
Sum opptjent egenkapital		

4 193 979
3 916 266
325 000
325 000
4 518 979	4 241 266

Sum total egenkapital

5

4 568 979	4 291 266

GJELD
Langsiktig gjeld		

707 335	730 683

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter		
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		

1 110 694
2 491 921
3 602 614	

Sum total gjeld		

4 309 949	3 124 952

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

8 878 928	7 416 218
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924 554
1 469 715
2 394 269

Stiftelsen Amathea

Noter til regnskapet
Note 1 – Regnskapsprinsipper
Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er samme kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskort, med fradrag for planmessige avskrivninger.
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes å ikke være
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l., inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Merverdiavgift
Stiftelsen Amathea har rett til MVA-kompensasjon.
Offentlige tilskudd
Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.
Pensjoner
Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke.
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet.
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.
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Noter til regnskapet
Note 2 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2006
10 111 141
1 495 275
1 390 712
424 935
13 422 063

Gjennomsnittlig antall ansatte
Antall årsverk

42
31

Ytelser til ledende personer
Lønn generalsekretær
Styrehonorarer

565 118
73 600

Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2006 kr 73 550 ekskl. mva.
Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr 20 000 ekskl. mva
Note 3 – Driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1.06
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.
Akk. avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.
Årets avskrivninger
Avskrivningssats

Kontorer
Inventar
704 000
138 988
0
32 940
0
0
704 000
171 928
28 000
138 988
676 000	32 940
14 000
2%

Sentralbord
EDB
212 317
67 115
0
913 850
0
0
212 317
980 965
212 317
273 272
0	707 693	

0
15-20%

0
15%

206 157
33%

Sum
1 122 420
946 789
0
2 069 209
652 577
1 416 633
220 157

Note 4 – Bundne innskudd
Bundet bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk:

553 508

Note 5 – Egenkapital
StiftelsesAnnen
kapital
egenkapital
Kompetansefond
Sum
Egenskapital 1.1.06
50 000
3 916 266
325 000
4 291 266
Årets resultat
0
277 714
0
277 714
Egenkapital 31.12.06	50 000	4 193 980	325 000	4 568 980
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Oversikt over Amathea kontorene
Akershus tlf.: 22 47 80 00
Aust-Agder- tlf.: 37 02 40 25
Buskerud - tlf.: 32 89 60 75
Finnmark - tlf.: 78 43 02 20
Hedmark - tlf.: 62 54 33 00
Hordaland - tlf: 55 30 70 40
Møre og Romsdal - tlf.: 70 14 97 77
Nordland - tlf.: 75 52 81 40
Oppland - tlf.: 61 26 00 49
Oslo - tlf.: 22 47 80 00
Rogaland Stavanger - tlf.: 51 84 62 62
Rogaland Haugesund - tlf.: 52 71 77 14
Sogn og Fjordane - tlf.: 57 82 61 96
Telemark - tlf.: 35 52 78 88
Troms - tlf.: 77 68 92 10
Trøndelag - tlf.: 73 53 80 90
Vest - Agder - tlf.: 38 04 99 11
Vestfold - tlf.: 33 31 85 99
Østfold - tlf.: 69 31 39 00
Administrasjon - tlf.: 22 47 80 10

Felles telefonnummer:

815 32 005

www.birkeland-trykkeri.no

www.amathea.no
post@amathea.no

