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Leder
Amathea Troms / Finnmark
Tromsø

Amathea Nordland
Bodø

Vi fikk ny strategi for seksuell helse; «Snakk om
det!» ved årsskiftet. Den var et viktig bidrag til vårt
arbeid med Amatheas egen strategi i perioden
2018-2022. Det var en grundig prosess både i
styret, med eksterne og hele organisasjonen før vi
fikk den sluttbehandlet i desember 2017.

Amathea Trøndelag
Trondheim

Amathea Møre og Romsdal
Ålesund
Amathea Hedmark / Oppland
Hamar

Amathea Hordaland/
Sogn og Fjordane
Ålesund

Amathea Rogaland
Stavanger

Amathea Oslo / Akershus og Administrasjon og ledelse
Oslo
Amathea Buskerud
Drammen
Amathea Østfold
Fredrikstad
Amathea Vestfold
Tønsberg

Amathea Agder
Kristiansand

6. februar 2017 deltok jeg på en fantastisk
markering av samenes dag Tråante 2017 – en
felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første
landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 2017. Det
var stort å få delta på og feire Elsa Laula Renberg.
Hun var en sterk kvinne som har betydd mye for
samene. Å være der var en del av vårt ønske om
å rekruttere en samisk prosjektleder til Amathea,
noe som kom på plass i 2017. Dette har blitt et
velfungerende og stabilt helsetilbud til den samiske
befolkningen i nord, gjennom samarbeid med
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helse
(SANKS).

Amathea Telemark
Skien

Året 2017 var et år preget av fokus på å bryte
tabuer. Kampanjen #Metoo slo et slag for åpenhet
rundt seksuelle krenkelser og overgrep. I Stiftelsen
Amathea møter vi tabu rundt svangerskap og abort.
Som leder vet jeg at de kompetente veilederne
i organisasjonen møter tabuer rundt følelser og
valg daglig med integritet og trygghet. Å stå i de
utfordrende samtalene krever solid kompetanse
og årelang erfaring med veiledning. Det gjør meg
stolt at mine ansatte bidrar til åpenhet gjennom et
profesjonelt tilbud til alle mennesker uavhengig av
bakgrunn og forutsetninger, over hele Norge.

Som leder for Stiftelsen Amathea har det
vært en hjertesak for meg å jobbe for bred
kulturkompetanse i organisasjonen. Dette har
vi gjort og alle kontorer har nå egne prosjekter
som er lokalt tilpasset til å møte sårbare grupper.
Denne kulturkompetansen har gitt oss unike
samarbeidspartnere i minoritetsmiljøer og
gjør at våre dialoggrupper, ICDP-grupper og
nettverksarbeid opplever stor grad av tillit og er
svært ettertraktet å delta i. Jeg ønsker at vi i 2018
skal jobbe videre med å dele den kunnskapen
og erfaringen vi har i organisasjonen gjennom
Training of Trainers og å være en brobygger i
nettverksarbeid.
Jeg ønsker å rette en spesiell takk til alle de
mennesker som velger å benytte våre tjenester,
som faktisk snakker om valget, og som tar egne
beslutninger om egen helse! Vi som organisasjon
ser det som et privilegium at dere har slik tillit til
oss, at dere velger oss som samtalepartner. Vi
skal fortsette å jobbe samvittighetsfullt for det
samfunnsoppdraget vi har.

For å øke tilgjengeligheten til våre tjenester åpnet
vi i februar tilbud om chat. På grunn av stor pågang
ble åpningstidene raskt utvidet og det er til stor
glede for organisasjonen å se at våre klienter ønsker
tilbudet velkommen og har tatt det i bruk fra første
dag. Med denne utvidelsen håper vi å forenkle
veien inn til et møte med en veileder, samt å nå
bredere ut til befolkningen.
Vår årlige brukerundersøkelse beskriver en
usedvanlig høy grad av tilfredshet med 97 % som
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mener de ble møtt på en god måte. Vi håper å
kunne vedlikeholde de gode resultatene i året
som kommer, samt forbedre vårt tilbud ut i fra
de tilbakemeldingene som er kommet gjennom
brukerundersøkelsen.

Hildegunn Bomnes
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Stiftelsen Amathea
Stiftelsen Amathea er en
landsdekkende helse tjeneste.
Stiftelsen Amathea tilbyr:
• Generell helseopplysning for
forbyggende og helsefremmende arbeid
innenfor området samliv og seksualitet
• Informasjon og veiledning ved valg
knyttet til svangerskap og abort i henhold
til Lov om svangersakpsavbrudd
• Samtale underveis og etter fullført
svangerskap
• Samtale før og etter abort
• Individuell rådgivning og helsehjelp
innen fagområdet ungdomshelse, spesielt
om intime og taburelaterte helsespørsmål
som seksuell- og reproduktiv helse
• Spredning og overføring av kompetanse
til helspersonell og studenter via
hospitering, kurs og annen opplysnings og
opplæringsvirksomhet
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

4

Hvert år tar 10 000-vis av jenter og kvinner i
Norge stilling til om de skal fortsette eller avbryte
et svangerskap. I en slik situasjon føler mange
seg under press av forskjellige grunner. Jenter
og kvinner har råderett over egen kropp og
rett til å ta abort. 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.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten
i Norge som har veiledning for kvinner, som har
blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave.
Driften finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd
fra Helse- og omsorgsdepartementet med
delfinansieing fra de regionale helseforetakene,
fylkene, kommunene og gaver. Det fremgår av
Regjeringens «Handlingsplan for forebygging
av uønsket svangerskap og abort 2010-2015»
at Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i
forebygging av uønskede svangerskap og abort
med et spesielt fokus på minoritetsgrupper.
Samfunnsoppdraget vårt er å redusere individuelle
og samfunnsmessige belastninger når en graviditet
oppleves utfordrende. Gjennom veiledning og
forebyggende arbeid tilstreber vi å gjøre jenter,
kvinner og par rustet til ta eget ansvar og kunne stå
for sine valg.
Administrasjonen har vært holdt marginal,
mens det har vært prioritert å optimalisere
selve tjenestetilbudet. Stiftelsen Amathea har
pr. 31.12.2017, 13 veiledningskontorer. Stiftelsens
administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av
direktør Hildegunn Bomnes.

Historikk:
Stiftelsen Amathea ble etablert i 1978 under
navnet Alternativ til Abort i Norge. I 2003 endret
stiftelsen navn til Amathea. Formålet med tjenesten
ble samtidig endret til å styrke kvinner til å
gjøre egne valg. Fra 2005 ble det gjennomført
en organisasjonsgjennomgang med sikte på å
styrke kvaliteten på tjenesten, gjøre den mer
kostnadseffektiv og finne frem til en rasjonell
styringsmodell. Nye vedtekter for stiftelsen ble
vedtatt og trådte i kraft 15. mars 2006, og formålet
med tjenesten ble samtidig endret til å styrke
kvinner til å gjøre egne valg. I 2015 ble det foretatt
en fusjonering mellom Stiftelsen Amathea og
SUSS-telefonen (Senter for ungdom, samliv og
seksualitet). Etter fusjonering ble vedtektene endret
og trådte i kraft fra 18. februar 2015.

Veiledernes kompetanse
og tilgjengelighet:
Per 31.12.2017 er det 31 ansatte fordelt på 23
årsverk. Hvis Amathea var en person, ville du ha
møtt en trygg veileder. En erfaren, kunnskapsrik og
tillitsvekkende person. Alle våre veiledere har helse/
sosialfaglig høyskole og universitetsutdannelse.
De ansatte er inndelt i 5 regionale team som
får faglig veiledning hos ekstern psykiater eller
psykolog månedlig. Stiftelsen Amathea har fokus
på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet.
En helhetlig IKT-løsning er implementert i Stiftelsen
Amathea. Den inneholder blant annet et elektronisk
pasientjournalsystem med felles timeavtalebok
og et landsdekkende telefonisystem. Tilbud
om tilgjengelighet på telefon 08.00-20.00 alle
hverdager, fra 2017 har telefonvakten også ansvar
for chat.

dukker opp spørsmål og tvil i forhold til om man
ønsker å fortsette svangerskapet eller ta en abort.
Da kan det være godt å kunne snakke med noen
som forstår at det er 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
ett korttidsperspektiv. Målet er å fremme en
bevisstgjøring om framtidsalternativene rundt ett
valg, slik at kvinnen kan ta et selvstendig valg.
I februar 2017 startet Amathea opp med chat.
Målsettingen med dette tilbudet er 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 et første skritt mot å ha en
veiledningssamtale enten på telefon, eller ved
oppmøte på ett av våre kontorer.
De første månedene var chatten åpen fra kl.16.0020.00. Grunnet stor pågang ble åpningstiden
utvidet til kl. 08.00-20.00. Kvalitetssikring og
opplæring av chat 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
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Strategisk plan

Brukerundersøkelse 2017

Helse og omsorgsdepartementet har utarbeidet en strategi
for seksuell helse (2017-2022), kalt «Snakk om det!» I
kjølvannet av denne, implementerte Amathea sin egen
strategiske plan i slutten av 2017. Planen er laget for å
tydeliggjøre hvem vi er og hva vi står for. Den beskriver vår
identitet og overordnede historie, noe som gir alle ansatte
et felles rammeverk å jobbe innenfor.

Marit Knapstad (Psykolog, Ph.d, 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. Brukerundersøkelsen er anonym, og
fylles ut etter førstegangsbesøk. Marit Knapstad
skriver i sin oppsummering av rapporten:

Statistikk1
I 2017 ble det gjennomført 12.394 konsultasjoner
der 4771 av klientene hadde personlig frammøte.
90 % av klientene var kvinner.
263 av konsultasjonene var parsamtaler2.
Av de nyregistrerte klientene i 2017 vi kjenner
alderen til var 9 % i aldersgruppen 12-20 år, 17 %
var 21-25 år, 36 % 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
2017 deltok 1506 på dette tilbudet. De fleste av
våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/
barn grupper i barnets første leveår. Gruppene
tilpasses behovene lokalt.

6

KONSULTASJONSTYPE
Personlig frammøte		
4771
Telefon			2947
E-post				883
SMS				3320
Annen kontaktmåte		
288
(ingen beskrivelse)		
9
Chat*				1763
Totalt				12.394
*Disse ble henvist til samtale med veileder i Amathea

fra Pasientadministrativt system HsPro
Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med
egen journal, men registrert som parsamtale
3
Chat innført i 2017, ufullstendig registrering
1

2

Ut fra at nesten halvparten oppsøker Amathea
uten først å ha vært i kontakt med andre deler
av helsetjenesten, kan man anta at Amathea
utgjør et tilbud med lav terskel der folk oppsøker
spesifikk hjelp for problemstillinger omkring
ikke-planlagt graviditet. Om selve samtalen
rapporterte nesten alle at de opplevde å bli møtt
på en god måte og syntes at personen de traff
virket kunnskapsrik. Svarene som er gitt gir et
klart inntrykk av at samtalene oppleves å være
til hjelp. Videre ville nær alle anbefale Amathea
til andre i liknende situasjoner.

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 og hva de syntes de fikk
ut av kontakten med Amathea. Det er frivillig
for brukerne å delta i undersøkelsen. Utvalget i
undersøkelsen er kvinner og menn som har møtt
til samtale på et av Amatheas lokalkontor i løpet
av 2017. Det er ukjent hvor mange spørreskjemaer
som er administrert, det er derfor ikke mulig å
gjøre en vurdering av hvor stor andel som gir
tilbakemelding.
Det ble i 2017 registrert 12.394 konsultasjoner
hvorav 4771 ble gjennomført ved personlig
frammøte. Sett ut ifra antall konsultasjoner
med personlig frammøte, svarte 24 % på
brukerundersøkelsen.

RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN
De fleste som svarte på undersøkelsen var i
20-årene. 10 % var under 20 år, 24 % var mellom 20
og 24 år, 28 % var mellom 25 og 29 år, 35 % var 30
år og eldre. 15 personer oppga ingen alder. 82 % av
skjemaene var fylt ut av kvinner, og 17 % var utfylt
av menn. 4 skjema manglet informasjon om kjønn.
Over halvparten (58 %) svarte at de var gifte, hadde
samboer eller kjæreste, mens vel en av fire var
singel/enslig (27 %). 10 % svarte at de var usikre
på forholdets status og 29 personer oppga ingen
informasjon om sivil status.
Litt over halvparten hadde vært i kontakt med
annen helsetjeneste før de kontaktet Amathea.
49 % hadde vært i kontakt med helsetjenester
som sykehus, lege, helsesøster og jordmor, mens
en mindre andel (5 %) hadde vært i kontakt med
psykisk helsetjeneste. 55 % møtte til samtalen
alene, mens 32 % hadde med seg kjæreste,
samboer eller den de var gravid med.

Bakgrunnen for at Amathea ble oppsøkt:
Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt
behov. 74 % av deltakerne svarte at samtalen dreide
seg om graviditet. Videre var de vanligste svarene
«Ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette
svangerskapet» (23%), «Forholdet til barnefaren/
barnemoren» (16 %) og «Økonomiske rettigheter/
trygd» (11 %)
Rundt 97 % syntes de i stor eller svært stor grad
ble møtt på en god måte. Nesten like mange mente
at den de snakket med hadde svært stor grad av
kunnskap. 89 % rapporterte at samtalen i svært
stor grad eller stor grad var til hjelp for dem i egen
situasjon. I tillegg ville 97 % anbefalt noen de
kjenner i en lignende situasjon å oppsøke Amathea
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Hva dreide samtalen seg om?		

Antall		

% av R

Egen graviditet				407		
Annens graviditet				63		
Mistanke om graviditet			
36		
Tidligere graviditet				16		
Tidligere abort				77		
Ulike aspekter ved valg om å
avbryte/fortsette svangerskapet		
162		
Forholdet til barnefaren/barnemoren
113		
Forholdet til familien				
54		
Medisinske spørsmål				40		
Økonomiske rettigheter/trygd		
76		
Juridiske spørsmål				42		
Utdanning/arbeid				53		
Annet						75		

58
9
5
2
11

Hvor mange
respondenter som
krysset av for de ulike
svarkategoriene.

Føkkings Mai er en kortfilm om russetid, spy,
venninner, gutteproblemer, sjalusi og abort. Filmen
ble laget med støtte fra Extrastiftelsen, med
Skagerak Film som kunstnerisk ansvarlig, og hadde
premiere 5. mars 2017.
Amathea har i tillegg bidratt til et informasjons- og
undervisningsopplegg rundt filmen og filmen har
blitt vist til russ landet rundt. I tillegg er filmen vist
på de fleste av Amatheas lokalkontor. Vi satser på
enda flere visninger i 2018.

23
16
8
6
11
6
8
11

Amathea Hedmark har lenge hatt et godt
samarbeid med russen. I mars 2017 var det
premiere på filmen for russen, der 350 mennesker
var tilstede. Politi, Amathea og russen selv holdt
innlegg i forbindelse med filmvisningen. Det har
vært et godt samarbeid med russepresidenter,
prevensjonsansvarlig og andre elever med interesse
for temaet. Sykepleier og veileder i Amathea, Bente
Nymoen, mener samarbeidet er viktig for å nå ut til
russen. Filmen og undervisningsopplegget bidrar
til ansvarliggjøring og refleksjon rundt temaet
uplanlagt graviditet.

Deltakerne kunne på dette spørsmålet gi flere svar, noe de fleste gjorde. Det
ble avgitt 1214 svar som indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om
flere forhold for de fleste. De fleste av deltakerne svarte at samtalen dreide
seg om egen graviditet (antall = 407). Av de som oppga hvor mange uker ut i
svangerskapet de var (antall = 343) var halvparten i uke 7 eller mindre og 75
% i uke 10 eller mindre. Svarene i tabellen over viser at hele 23% nevnte ulike
aspekter rundt valg om å avbryte eller fullføre svangerskapet.

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

Føkkings mai:

Var samtalen til hjelp for deg?

«Dette trengte vi!»
Tilbakemeldingene fra russen har fortalt oss
hvor viktig det er at dette blir tatt opp. De
får mye informasjon om alkohol og seksuelle
overgrep, men temaet uplanlagt graviditet har
ikke blitt pratet så mye om. De opplever filmen
og undervisningsopplegget som noe man husker
i etterkant, og veldig informativt. Russen forteller
også at de opplever at Amathea er et alternativ til
helsestasjon og helsesøster, at de har flere å spille
på. I Hedmark og Oppland har russen også kommet
innom Amatheas veiledningskontor for å hente
kondomer, plakater og for å stille spørsmål. Etter
russetiden i 2017 kom det også mange til kontoret
for veiledning rundt prevensjon.
Undervisningsopplegget og filmen har totalt blitt
tilbudt over 900 russ i Hedmark og Oppland i 2017.

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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Undervisning:
Amathea bidrar videre til utvikling av ny
kunnskap og økt kompetanse i samfunnet,
knyttet til kvinnehelse og psykososiale
utfordringer ved uplanlagt svangerskap og
abort. Amathea har i 2017 møtt og undervist
27355 elever, studenter og annet helsepersonell
i hele landet.
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Samarbeidsprosjekt
med Oslo kommune:
Amathea har i samarbeid med bydel Alna og
Frogner et prosjekt om familieplanlegging.
Amathea gir tilbud til de mest sårbare gruppene,
og har hatt spesielt fokus på tilbud til etniske
minoritetskvinner gjennom mange år. En
undersøkelse ved Amathea i 2016 viser at samtlige
av landets Amathea kontorer har høy aktivitet og
flere tilbud på området kvinnehelse for etniske
minoriteter.

De fleste kvinner har gode tilbud andre steder.
Kvinner med ekstra behov, og som trenger tid
før de kjenner seg trygge nok til å gjøre et valg
for sitt liv, kommer til oss. Prevensjonstilbudet
er ikke flagget høyt. Informasjon om tilbudet
gis blant annet gjennom helsestasjoner og
flyktningekontakter. I løpet av 2017 har det vært 23
forskjellige nasjonaliteter representert i prosjektet,
hvor av seks er afrikanske.

Dialoggrupper med etniske minoritetskvinner,
samtale før og etter abort, og gratis prevensjon
er hovedtilbud ved alle kontorene og benyttes
av de mest sårbare kvinnene. Flere av kontorene
har jordmødre med kompetanse i seksuell
helsekonsultasjon til etniske minoritetskvinner, med
tilbud om langtidsvirkende prevensjon.

Jordmor og veileder i Amathea;
Carina Lian
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Mangfold

Jordmor og veileder i Amathea;
Hanne Torp

Amathea har et uttalt mål om å nå minoritetsbefolkningen med god helseinformasjon, og vi
har ulike målrettede tiltak ved alle våre kontorer.
Gjennom et utvekslingsprogram mellom
profesjonelle helse- og sosialarbeidere i Kenya og
Norge blir vi aktiv del i helsediskusjoner på tvers
av kontinenter. Dette stimulerer arbeidet vårt her
hjemme, samtidig som vi får være bidragsytere i
helserelaterte spørsmål i en kenyansk kontekst.
Med ønske om å lære mest mulig om hverandre,
og bedre evnen til å formidle god og riktig
kunnskap om helse på tvers av kulturer, har vi
utviklet Training of Trainers. Dette er et kurs for
unge frivillige fra ulike organisasjoner og med ulik
kulturell bakgrunn. Kurset omhandler seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter i et flerkulturelt
og globalt perspektiv. Kurset som ble holdt i 2017
rekrutterte deltakere fra SNU (Seksualitetsnettverk
for ungdom), IHSG (Internasjonal Helse- og
Sosialgruppe), KFUK-KFUM Global, THI
(Tverrkulturell Helseinfo) og MIR. Gjennom kurset
gis deltakerne anledning til å knytte kontakter i
andre organisasjoner som jobber med integrering
og/eller seksuell helse. Seksuell helse er et område
hvor skam og moral kan stå i veien for tilgang
til nødvendig informasjon. Ved å på ulike måter

skape trygge rom for samtaler rundt noen av de
vanskeligste temaene ønsker vi å bidra til at kvinner
og menn kan ta frie, informerte valg om eget liv og
kropp.

Siden 2005 har Amathea økt satsningen på
primærforebyggende arbeid med fokus på
kvinnehelse i et minoritetsperspektiv. Dette
arbeidet foregår landet rundt, hos alle våre
lokalkontorer. I 2017 fikk Amathea prosjektmidler
fra IMDI som finansierte deler av vårt arbeid
med minoritetshelse. Det ble gjennomført flere
forebyggende sommertiltak i Østfold og Vestfold
med 500 deltakere.
Prosjektleder Safia Abdi Haase har i 2017
gjennomført en lang rekke aktiviteter, møter
og seminarer over hele landet, med høyt antall
deltakere.
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Samhandlingsnettverk
Over hele landet har Amathea
samhandlingsnettverk for å bidra
til økt kompetanse på kvinnehelse
og psykososiale utfordringer ved
uønsket svangerskap og abort.
Her er noen glimt fra 2017;

Amatheas tilbud til den
samiske befolkningen

Samarbeidsmøte med de gynekologiske poliklinikkene i Oslo og
Akershus. Målet med møtene er å kvalitetssikre tilbudet til pasienten.

Multicultura Fredrikstad 2017. Initativtaker og prosjektleder Safia Abdi
Haase med elever fra Children’s International School. Multicultura er
en global byfest som skal gjenspeile et mangfoldig samfunn på tvers
av etnisitet, kultur og religion. Multicultura ble også arrangert i Halden
med 450 deltakere.

Referansegruppa til Amathea Trøndelag f.v. Jorunn Lervik,
Folkehelserådgiver, Fylkesmannen i Trøndelag; Hege Follestad,
psykiatrisk rådgiver og veileder i Amathea; Runa Munkegård, sosionom
og veileder i Amathea; Ingvild Brenna, fagutviklingssykepleier v/
Gynekologisk avdeling, St. Olavs Hospital; Ingunn Sylte Kolset,
Faglig leder for jordmødrene i Trondheim kommune; Betty Pettersen,
kommuneoverlege, Trondheim kommune; Nina Stiklestad Holme,
helsesøster Tiller vgs.
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I 2017 var det 100 år siden det første samiske
landsmøtet ble avholdt i Tråante (Trondheim). Dette
ble feiret stort i en hel uke i februar. Initiativtakeren
til det første landsmøtet var sørsamen Elsa Laula
Renberg (1877-1931). Hun var opptatt av samenes
levekår, barns oppvekstsvilkår, opplæring på samisk
og undervisning tilpasset samisk kultur. I tillegg
mente hun at det var nødvendig at samene møttes,
for å diskutere deres utfordringer som urfolk.

Arendalsuka 2017, samarbeid med Sex og politikk, UiA, Sex og
Samfunn, Skeiv Ungdom, LUNAR og Senter for likestilling. Panelstyrer
er Hanne Kro Søborg. Ungdomspartiene fra Høyre, Venstre,
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne, og SV. I tillegg deltok leder fra
elevorganisasjonen ved UiA

I 2017 ansatte Amathea en samisk prosjektleder;
Ingunn Eriksen. Hun er sykepleier og sexolog.
Amathea og SANKS (Samisk nasjonalt
kompetansesenter – psykisk helsevern) har et
samarbeidsprosjekt; Samiske kvinner og seksuell
helse. Formålet med samarbeidsprosjektet er
å arbeide for, samt etablere en trygg arena for
seksuell helse for den samiske befolkning.
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Styret

2017

John Eivind Jensen
Styreleder
Oslo		

Rigmor Andersen Eide		 Elvis Chi Nwosu			 Siv Kvernmo			
Nestleder
Styremedlem 			Styremedlem				
Ålesund		
Oslo		
Oslo		

Lizie Reiersen 		
Mette Løkeland			 Hildegunn Bomnes		
Styremedlem				Styremedlem				Direktør
Tønsberg		
Bergen
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Troms/Finnmark: Stortorget 2, 9008 Tromsø
Nordland: Sjøgata 15, 8006 Bodø
Trøndelag: Kjøpmannsgata 16, 7013 Trondheim
Møre og Romsdal: AMFI Moa øst, Langelandsveien 25, 6010 Ålesund
Hedmark/Oppland: Parkgata 31, 2317 Hamar
Hordaland/Sogn og Fjordane: Strandgaten 6, 5013 Bergen
Oslo/Akershus: Pilestredet Park 7, 0176 Oslo
Buskerud: Nedre Storgate 16, 3015 Drammen
Rogaland: Stavanger Storsenter, Arkaden, Laugmannsgata 5, 4006 Stavanger
Østfold: Hancobygget, Glemmengata 55. 1608 Fredrikstad
Vestfold: St. Olavs gate 22, 3112 Tønsberg
Telemark: Rådhusgata 2, 3724 Skien
Agder: Henrik Wergelandsgate 29, 4612 Kristiansand

