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Jeg er takknemlig for at det ved avslutningen av 2013
fortsatt er høy aktivitet ved Stiftelsen Amatheas
lokalkontorer rundt omkring i vårt landstrakte land.
I året vi har lagt bak oss, har vi arbeidet for at
Amatheas tjenester skal gjøres tilgjengelig for enda
flere. Amathea har særlig fokusert på at kvinner og
par med en annen kultur- og språkbakgrunn enn den
norske, skal få tilgang til våre tjenester. Vi har derfor
prioritert å styrke våre veilederes kulturkompetanse
for å kunne tilby god informasjon om rettigheter og
tilrettelagt veiledning i vanskelig valgsituasjoner for
denne gruppen.
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enn den som presenteres utad. Amathea har vært
igjennom en lang faglig reise og organisasjonsmessig
utvikling de siste årene. Brukerundersøkelsen viser
stor grad av tilfredshet med vårt tilbud. Amatheas
veiledere møter ofte mennesker i krise. Dette er en
krevende jobb å være i. Veilederne er høyt kvalifisert
helsepersonell med evne til å håndtere vanskelige
situasjoner. Dette forutsetter robusthet og evne til
selvledelse med stor grad av faglig trygghet. Dette
ivaretas ved at alle våre veiledere mottar jevnlig
faglig veiledning og oppfølging.

Det er en utfordring at bosted ikke skal bli avgjørende
for tilgang til Amatheas kompetanse. I 2013 innledet
vi et samarbeid med Sametinget, som sammen med
Universitetet til Tromsø og Universitetssykehuset
Nord-Norge finansierte folkehelsekonferansen“ Ung
framtidshelse i nord”. Konferansen om gikk over
tre dager i Tromsø og samlet hundre deltagere fra
ulike deler av helsetjenesten i de nordligste fylkene.
Troms og Finnmark har høye aborttall. Konferansen
ble en anledning til å fokusere på de nord-norske
og samiske utfordringene knyttet til unges seksuell
helse og forebyggende arbeid. Konferansen ble et
viktig bidrag for å sette fokus i Nord-Norge på tema
som står sentralt i Amatheas arbeid og spre viktig
kunnskap til helsepersonell.
Med jevne mellomrom settes abort på den politiske
dagsorden. Fortsatt hender det, men heldigvis ikke
så ofte som før, at vi blir satt under mistankens ”lupe”
med påstander om at Amathea har en annen agenda
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Stiftelsen Amathea
Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste1 som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd.
Stiftelsen Amathea tilbyr:
 informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
 samtale underveis og etter fullført svangerskap
 samtale før og etter abort
 tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort
Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet
knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.
(Stiftelsen Amatheas vedtekter §2)

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er et supplement til helsetjenesten som arbeider med å oppfylle retten kvinner og
par har til informasjon og veiledning med hjemmel i lov om
svangerskapsavbrudd.

Visjon:
Gjennom veiledning, styrke kvinner til å gjøre egne
valg

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 og
kommunene. Det fremgår av Regjeringens ”Handlingsplan
for forebygging av uønsket svangerskap og abort 20102015” at Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i forebygging av uønskede svangerskap og abort med et spesielt fokus på minoritetsgrupper.
De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal brukes mest mulig efektivt til primæroppgaven; informasjon
og veiledning til kvinner og par som står i en valgsituasjon
ved uønsket graviditet. I arbeidet med å forebygge uønsket
svangerskap og abort har vi et spesielt fokus på jenter kvinner med minoritetsbakgrunn og deres seksuelle og reproduktive helse og kampen mot kjønnslemlestelse.

kjenning av Lotteri og stiftelsestilsynet. I 2006 ble stiftelsen
evaluert av SINTEF, rapporten “ Evaluering av Amathea en
rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide” er tilgjengelig på
nett2.

Administrasjonen har vært holdt marginal, mens det har
vært prioritert å optimalisere selve tjenestetilbudet.

I 2006 startet Stiftelsen Amathea en løpende brukerundersøkelse

Stiftelsen Amathea har pr. 31.12.2013, 13 veiledningskontor. Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av
direktør Hildegunn Bomnes.

Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet
Pr. 31.12.2013 er det i Stiftelsen Amathea 29 ansatte fordelt
på 23 årsverk. Veilederne har helse/ sosialfaglig høyskoleog universitetsutdannelse. De er inndelt i 5 regionale team
som får faglig veiledning hos ekstern psykiater eller psykolog månedlig. 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 2013.

Historikk
Stiftelsen Amathea ble etablert i 1978 under navnet Alternativ til Abort i Norge. I 2003 endret stiftelsen navn til
Amathea. Fra 2005 ble det gjennomført en organisasjonsgjennomgang 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 god1
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Verdigrunnlag

I flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert 1.12.2006

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)

2

www.amathea.no
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Statistikk2
I 2013 ble det gjennomført 11.122 konsultasjoner der 4.340
av klientene hadde personlig frammøte. 97 % av klientene
var kvinner. 375 av konsultasjonene var parsamtaler.3
Blant nyregistrerte klienter i 2013 kjenner vi alderen til 68
%. Blant disse klientene var 18 % i aldersgruppen 21–25 år.
15 % var 12–20 år, 12 % var mellom 26 og 30 år og 19 % var
over 30 år mens 32 % hadde ukjent fødselsdato.
Konsultasjonene
De fleste konsultasjoner er pesonlig frammøte med samtale
på Amatheas veiledningskontorer:

Konsultasjonstype
Personlig frammøte
Telefon
E-post
SMS
Annen kontaktmåte
Totalt

4.340
3.385
6.987
2.306
104
11.122

Gruppetilbud
Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødsel forberedende kurs for enslige gravide. Det ble i 2013 gjennomført
9.040 gruppetimer i fødselsforberedende kurs. De fleste av
våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/barn grupper i barnets første leveår. I 2013 var det 3.392 gruppetimer.
Gruppene tilpasses behovene lokalt. Eksempel på dette er
fødselsforberedende kurs for gravide asylsøkende og flyktninger der også tolker for flere språk er involvert.
Frivillige
Et par kontorer tilbyr avlastning for enslige foreldre ved
hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2013 utgjorde dette 48 timer med frivillig innsats.

Brukerundersøkelse 2013
Marit Knapstad (Psykolog,UIB) har tilrettelagt for innføringen av informasjonen fra brukerundersøkelsen til
statistisk programvare, rensking av data og produksjon
av deskriptive resultater og analyser samt produksjon av
rapporten. Marit Knapstad skriver i oppsummering av
rapporten:
Nesten alle som svarte opplevde at det var satt av god
tid til dem, at de snakket om det som var viktig og at de
hadde tillit til den de snakket med og uttrykte at vedkommende viste innsikt i de problemer som ble presentert.
Nesten alle ville også anbefale Amathea til andre.

2
3

Målsettingen med brukerundersøkelsen er å få informasjon om hva brukerne av Amathea mener om tjenesten
de blir tilbudt. I tilbakemeldingsskjemaet blir brukerne
bedt om å gi noe bakgrunnsinformasjon om seg selv, sin
vurdering av samtalen/e og hva de syntes de fikk ut av
kontakten med Amathea. Det er frivillig for deltakerne
å delta i undersøkelsen. Utvalget i undersøkelsen er
717 kvinner og menn som har møtt til samtale på et av
Amatheas lokalkontor i løpet av 2013. Det er ukjent hvor
mange spørreskjemaer som er administrert, det er derfor
ikke mulig å gjøre vurdering om hvor stor andel av deltagerne som gir tilbakemelding. Det ble i 2013 registrert
11.122 konsultasjoner hvorav 4.340 ble gjennomført ved
personlig frammøte.

Fra Pasientadministrativt system HsPro
Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen journal, men registrert som parsamtale
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Resultater
De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene; 31 % var mellom 20-24 år og 19 % var mellom 25-29 år. 20
% var i aldersgruppen 16-19 år. 26 % var i aldersgruppen over 30 år eller eldre. 8 % var fra kvinner og 14 % fra
menn. 7 skjema manglet informasjon om kjønn.
Halvparten svarte at de var gifte ( 55 %), samboere eller hadde kjæreste. En av tre var enslig / single (35 %) og
under 10 % svarte at de usikre på forholdets status og 16 personer oppga ingen informasjon om sivil status.
53 % hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste før de kontaktet Amathea.
46 % hadde ikke vært i kontakt med annen helsetjeneste før de oppsøkte Amathea.
34 % hadde med seg kjæreste, samboer eller den du er gravid med til samtale.
Bakgrunn for at Amathea ble oppsøkt
Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov. 71 % av deltagerne svarte at samtalen dreier seg om
egen graviditet. Videre var de vanligste svarene “ ulike aspekter ved valg om å avbryte / fortsette svangerskapet
“, “ forholdet til barnefaren/ barnemoren” og “økonomiske rettigheter “ som alle ble besvart av 18, 17 og 17 %
av deltagerne.

Rundt 97 % syntes den de snakket med hadde svært stor grad eller stor grad av kunnskap
om problemet de presenterte. Og 88 % rapporterte at samtalen i svært stor grad eller stor
grad var til hjelp for dem i egen situasjon.
98 % ville anbefalt noen du kjenner i en lignede situasjon å oppsøke Amathea.

Hva dreide samtalen seg om?
Egen graviditet
Annens graviditet
Mistanke om graviditet
Tidligere graviditet
Tidligere abort
Ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette svangerskapet
Forholdet til barnefaren/barnemoren
Forholdet til familien
Medisinske spørsmål
Økonomiske rettigheter/trygd
Juridiske spørsmål
Utdanning/arbeid
Annet

Antall
507
74
91
25
66
130
120
58
42
124
54
80
10

% av r
71
10
13
4
9
18
17
8
6
17
8
11
1

% av r = hvor mange respondenter som krysset av for de ulike svarkategoriene.
Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar, noe de leste gjorde. Det ble avgitt 566 svar som indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere forhold for de fleste. Svarene i tabellen over viser at hele 21
% nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller fullføre svangerskapet. Økonomiske rettigheter og forholdet
til barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 32 % av samtalene.
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Primærforebygging og undervisning
Det digitaliserte undervisningsverktøyet “Ung og gravid” blir brukt over hele
landet som undervisningsmateriell.
Målgruppen er ungdomsskolen og 1. kl på videregående skole. I 2013 ble det
gjennomført undervisning for 6.148 ungdommer.
Filmen viser situasjoner fra både gutte- og jenteperspektivet, og gir rom for
refleksjon rundt det eksistensielle valget for begge kjønn, bruk av kondom med
fokus på en trygg seksuell helse.

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Russ 2013
Det har vært satset på utadrettet virksomhet. Et av tiltakene har vært oppsøkende virksomhet mot Russen. Vi var
tilstede under Russens Dag på Tusenfryd
og delte ut kondomer og brosjyrer.
På lokalkontoret i
Bergen møtte de
ansatte russen ved
flere videregående
skoler og delte ut
informasjonsmateriell
og kondomer
Grønnrussen i Bodø
var meget engasjert
og interessert i undervisningen ”Ha en
trygg seksuell helse”,
Grethe Wack fra
og i bruk av prevenAmathea sitt lokalsjon. Det var stor inkontor i Hordaland
teresse i å lære mere
om de forskjellige prevensjonsmetodene
og hvordan de fungerte.

Charlotte Andersen og Bodil Røinaas, Oslo / Akershus på en
regnvåt dag med Russen på Tusenfryd

I Bodø møter Tove Merethe Lorentzen og Randi Karstensen årets
grønnruss

Årsrapport 2013
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Forskning og fagutvikling
Flere av veilederne er i gang med relevante videreutdanninger der flere har tatt mastergrad.
Som ledd i Stiftelsens bidrag til forskning og fagutvikling
har, med finansering av Helsedirektoratet, Asma Abedin,
gjort en studie blant vietnamesiske kvinner;
Å forbedre reproduktiv helse for innvandrerkvinner i Norge krever tilgang til effektive metoder for familieplanlegging og prevensjon. Prosjektet ble gjennomført som en
undersøkelse basert på en tverrsnittstudie blant vietnamesiske kvinner for å vise deres erfaringer og behov i forhold til reproduktiv helse og norske helsetjenester, samt
deres praksis i forhold til familieplanlegging i de tre byene:
Oslo, Bergen og Trondheim. Data ble samlet inn mellom
august 2012 og august 2013.
Resultater: Utvalget i undersøkelsen inkluderte 240 kvinner i aldersgruppen 19-49 år, 77 % var gifte kvinner, 70
% var førstegenerasjon norske, mens 51 % hadde bodd i
Norge i mer enn 20 år. Til sammen hadde 70 % kvinner
gjennomført mer enn 10 års utdanning. 52 % av kvinne i
undersøkelsen var i arbeid og 45 % kvinner foretrakk helseinformasjon i norsk.
Resultatet av undersøkelsen viser at mer enn 70 % av kvinnene mente utdanning om seksuell helse og moderne prevensjonsmidler i skolen er nyttig. Likevel sier nesten 40 %
av kvinnene at deres primærkilde for informasjon om prevensjon var familie og venner. 68 % kvinner hadde kunnskap om seksuelt overførbare sykdommer. Til sammen 77
% av kvinnene hadde kjennskap til norske helsetjenester
der de kunne søke relevant hjelp for sin egen reproduktive
helse. 67 % av kvinnene oppgir å bruke moderne prevensjon og 27 % av kvinnene hadde erfaring med minst én
provosert abort. Frykt for bivirkninger var en av grunnene
til ikke å bruke noen form for moderne prevensjonsmidler.

Økende bruk av moderne prevensjonsmetode krever
mangefasetterte intervensjoner. Intervensjon bør inkludere tilgang til helsetjenester tilpasset innvandrerkvinner
for å motvirke negative oppfatninger om moderne prevensjonsmetode.
Forslag / anbefaling: Det er behov for å øke kunnskapen
blant helsetjenesteleverandører om innvandrerkvinners
kulturelle oppfatninger og barrierer knyttet til reproduktiv
helse.

Minoritetshelse

rvisning bampetanse og
kvinnehelse
generelt, og
pesielt. Hun
pper og kurs
s kvinner og
sen Amathea
s på Østfold
rangert flere
konferanser,
nell og fagi møte med

er

Asma Abedin

8

Safi Abdi Haase

Stiftelsen Amathea har også i år fått et regionalt tilskudd fra IMDI over “Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet” (2013-2016).
Vi har også i år bidradd til dette viktige arbeidet ved at Safia Abdi Haase har arbeidet
landsdekkende, regionalt, lokalt og med enkeltsaker. Vi har også i 2013 avholdt flere
konferanser i samarbeide med andre lokale organisasjoner og bidradd til å danne
nettverksgrupper. Kunnskap om kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og begrensninger av unges frihet har vært et viktig tema der vi har vært i dialog med de gruppene
som praktiserer dette. Det å ha god kulturkompetanse på disse sensitive team er
utrolig viktig. Det å ha helsefaglig kompetanse har vært et “møst” i arbeide med de
unge kvinnene som kommer for å få ekstra bistand hos oss. Safia har undervist til
sammen 3783 personer i 2013.
I tillegg kommer alt det verdifulle arbeide som våre ansatte på lokalkontorene driver ovenfor kvinner og menn med minoritetsbakgrunn, i 2013 underviste vi 1.609
personer. Det å være tilstede for ungdomsgrupper ses på som et særlig viktig forebyggende arbeide. Tilsammen har vi undervist 5.392 personer.

Årsrapport 2013

Arbeide med menn med minoritetsbakgrunn
Stiftelsen Amathea hatt en sterk satsning på minoritetshelse i en årrekke. I 2012 kom 9785 nye asylsøkere til
Norge. I tillegg utgjør innvandrere i Norge, pr utgangen
av 2012, 13% av den totale befolkningen i landet. De
siste årene har rundt 65% av beboerne ved statlige mottak vært menn. Stiftelsen Amathea har i 2013 fokusert på
menn, gjennom oppsøkende arbeid, gruppevirksomhet,
undervisning og informasjonsarbeid både i mottak og
blant førstegenerasjons innvandrermenn. Visualisering
og dialog har vist seg å være gode verktøy i møte med
menn. Stiftelsen Amathea benytter kontinuerlig sitt sterke nettverk av menn som består av resurspersoner i egne
miljøer, faglige aktører, religiøse ledere og minoritets- og
Gunvor Raundalen sammen med en gruppe menn.
brukerorganisasjoner.

I undervisningen av gutter med minoritesbagrunn på Tora Storm, Trondheim var det
viktig å ha med Sarmed fra Irak. Han har
bodd i 12 land og snakker arabisk, norsk,
engelsk og skjønner mye spansk.Sarmed har vært en god samarbeidspart for
Amathea i arbeide med de unge guttene.

	
  Kurdisk	
  ungdomskveld	
  	
  
	
  

En gruppe skoleelver sammen med Runa
Munkegård og Sarmed.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Kurdisk ungdomskveld
Søndag 15. desember inviterte Stiftelsen Amathea i
samarbeid med Rådet for kurdernes rettigheter (RKR)
til et felles seminar. Det møtte opp mange engasjerte

ungdommer som gledet seg til å se filmen “Før snøen faller”, som tar opp tema som tvangsekteskap og
æresdrap. Ungdommene hadde forskjellig religiøs
og partipolitisk bakgrunn og
skapte veldig gode diskusjoner
rundt filmen. Det ble oppfordret til at Stiftelsen Amathea,
med hjelp fra RKR skal ta initiativ til å fortsette arbeidet i
2014 og samle ungdommene
og gi dem et forum for å snakke om tema som kjønnslemlestelse, vold i nære relasjoner,
ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kvinners rettigheter.
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Folkehelsekonferansen

129

“Ung framtidshelse i nord”
5.-7. november 2013

Arrangør; Forskergruppe pediatri, det helsevitenskaplige fakultet, Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitetet,
Stiftelsen Amathea og barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Konferansen ble støttet av Sametinget i Norge, Helsedirektoratet, RHF Nord og Finnmark Fylkeskommune

Henrik Olsen.

Formålet med konferansen var i første omgang å samle
personer og miljøer som på ulike måter har kompetanse i
og interesse for forebyggende arbeid i forhold til seksuell
helse blant ungdom og unge voksne i de samiske områdene til en konferanse.
Konferansen bidro direkte og indirekte til å oppnå flere av
Handlingsplanens delmål.
Nord-Norge og andre nordområder har hatt de høyeste
forekomstene av negative helsetilstander som selvmord,
hjerte-kardødelighet, fedme, diabetes, røyking, seksuelt
overførbare sykdommer og det er høyere antall svangerskapsavbrudd i Troms og Finnmark enn landsgjennomsnittet. Lignende trender finner en også i andre arktiske
strøk. En rask overgang fra et tradisjonelt samfunn og levesett til et moderne vestlig har vært ansett som en del
av årsaken. Dette gjelder spesielt urfolk hvor denne prosessen har vært påtvunget og ført til tap av tradisjonelt
levesett.
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Amathea har gjennom mange år arbeidet med minoritetshelse. Amathea har som formål å bidra til utvikling av
ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til
kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uplanlagt
svangerskap og abort. Vi vil bruke erfaringene både fra
arbeidet i de nordligste fylkene og fra minoritetsgrupper
og bidra til at ungdom og unge voksne i de samiske miljøene bedre skal kunne ivareta sin seksuelle helse. Med
bidragene fra Finland, Sverige og Grønland var det viktig
å se dette som virkemidler for å styrke nordisk samarbeid
og danne nettverk for framtidig fagutvikling og forskning
i nordområdene.
Det å ha med alle Amathea ansatte på denne konferansen
var viktig for å få kunnskap om de folkehelseutfordringene de har på Nordkalotten. Lokalkontoret i Troms og
Finnmark var vertskap for sine kollegaer i sør og de tilrettela og laget en praktfull ramme rundt besøket i Tromsø.
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Fra ansattesamling I Tromsø,
Fra v Inger Pedersen, Asma
Abedin, Bodil Røinaas og
Safia Abdi

Fagdag Amathea Møre og Romsdal
Den 15.mars 2013 arragerte Amathea i samarbeide
med Kvinneklinikken, Ålesund sykehus og Høgskolen
i Ålesund en felles fagdag. Arrangementet ble avholdt ved Høgskolen i Ålesund, og samlet over hun-

dre deltakere fra ulike organisasjoner og profesjonsgrupper fra hele fylket. Spesialpsykolog Gry Stålsett
ved Modum Bad foreleste om hvordan man i møte
med mennesker i vanskelig livssituasjoner kan bidra
til en helsefremmende dialog. I tillegg presenterte
høgskolelektor Marianne Kjelsvik ved Høgskolen i
Ålesund sin studie om kvinners opplevelse av å være
gravid og ambivalent. Arrangørene fikk gode tilbakemeldinger fra deltakere på både gjennomføring og
faglig innhold.
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Styrets årsberetning 2013
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. I Regjeringens Handlingsplan “ Forebygging av uønsket
svangerskap og abort 2010-2015 – strategier for bedre seksuell helse” framgår det at Stiftelsen Amathea skal inneha en sentral rolle i
dette arbeidet.
Styrets arbeide
Det er i 2013 avholdt 4 styremøter og behandlet 18 saker.
Styret har særlig vært opptatt av å sikre et landsdekkende tilbud, øke
forståelsen av viktigheten av tilbakemeldinger fra brukerne (brukerundersøkelsen), fokus på å sikre kvinner og menn med minoritetsbakgrunn med tilbud om trygg seksuell helse.
Med finansering fra Sametinget, Helsedirektoratet, RHF Nord og Fylkesmannen i Finnmark fikk vi realisert folkehelsekonferansen “ Ung
framtidshelse i nord”. Det var et spennende samarbeidsprosjekt med
universitet i Tromsø - det Arktiske universitet og universitetssykehuset i Nord-Norge. Alle ansatte deltok på konferansen og Styret hadde
i den anledning styremøte.

Styreleder John Eivind Jensen, region sør-øst og nestleder Rigmor
Andersen Eide, region midt tok gjenvalg for nye 4 år mens vi fikk ny
ansatte representant, Vivi H. Skreppedal med vararepresent Lizie
Reiersen. Ovrige styremedlemmer er Inger Sandanger, region-nord,
Elvis Chi Nwosu, region sør-øst Styrets øvrige vararepresentanter er
Gunn Britt Eikjok Andreassen, region-nord og Lars Erik Flatø, region
sør-øst.
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 2013 var samlet på 8 % med et korttidsfravær på 4 %.
Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har sammenheng med virksomhetens art.
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.
Styret er bekymret for de økonomiske utfordringene organisasjonene har med å opparbeide pensjonsforpliktelser for de ansatte. Styret
har initiert tiltak for å få en mer forutsigbar pensjonsordning for de
ansatte.

Oslo, 6. mars 2014

John Eivind Jensen
styreleder
Vivi Skreppedal
styremedlem

Rigmor Andersen Eide
nestleder
Inger Sandanger
styremedlem

Elvis Chi Nwosu
styremedlem

Hildegunn Bomnes
direktør

Fra venstre Inger Sandanger, Vivi Skreppedal (annsatterepr), Rigmor Andersen Eide,
Elvis Chi Nwosu og John Eivind Jensen (styreleder)
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Stiftelsen Amathea

App
Stiftelsen Amathea har utviklet
sin egen APP for nedlasting. Gjennom app’en kan privatpersoner og
fagpersoner få tilgang til undervisningsmateriale, kontaktinformasjon,
artikler og fagstoff, samt nyheter
om kurs, konferanser og arrangementer. Det er også mulig å booke
time via app’en.
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Oversikt over Amathea-kontorene

Felles telefonnummer:

Agder: Skippergt. 21, 4611 Kristiansand

815 32 005

Buskerud: Nedre Storgt. 16, 3015 Drammen
Hedmark/Oppland: Parkgt. 31, 2317 Hamar
Hordaland/Sogn og Fjordane: Strandgt.6, 5013 Bergen
Møre og Romsdal: AMFI Moa øst, Langelandsveien 51, 6010 Ålesund
Nordland: Sjøgt.3, 8006 Bodø
Oslo/Akershus: Pilestredet Park 7, 0176 Oslo
Rogaland: Stavanger Storsenter, Arkaden, Klubbgt.5, 4013 Stavanger
Telemark: Rådhusgt. 2, 3724 Skien
Trøndelag: Kjøpmannsgt. 16, 7013 Trondheim
Vestfold: St. Olavsgt. 22, 3112 Tønsberg
Østfold: Hancobygget, Glemmengt. 5, 1608 Fredrikstad

Veiledningstjeneste for gravide

www.amathea.no
post@amathea.no
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Troms/Finnmark: Stortorget 2, 9008 Tromsø

