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Stiftelsen Amathea
I henhold til § 2 i Lov om svangerskapsavbrudd står det: “Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en 
kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har 
krav på råd for selv å treffe det endelige valg”. Amathea jobber i tråd med loven og tilbyr kvinner rådgivning 
og informasjon som de har krav på. 
Stiftelsen Amathea er et landsdekkende tilbud med 19 lokalkontor med en felles ledelse og administrasjon 
i Oslo. Amathea hadde 4500 klienter og 8825 konsultasjoner i 2005. Fjorårets tall var 4599 klienter og 9422 
konsultasjoner. Stiftelsen er under omorganisering og det ble brukt lite midler til kommunikasjon og annon-
sering i 2005.

Målet med rådgivningen og veiledningen er å gi kvinnen 
et bredest mulig grunnlag før hun tar sitt valg. I tillegg til 
sin veiledningstjeneste til uplanlagte gravide, gir Amathea 
tilbud om formidling av barnevakter og helgeavlastere til 
kvinner som er alene om omsorgen. Dette utføres av fri-
villige medarbeidere som Amathea knytter til seg. I 2005 
deltok i overkant av 80 personer som avlastere og de la 
ned over 12 300 timer frivillig arbeid.

Amathea gir også undervisning til ungdom og til helse-
personell. Rådgivere over hele landet gir undervisning i 
mange skoler - særlig tiendeklasser på ungdomsskoler 
som har temaene svangerskap, abort og prevensjon i 
lærerplanen. Amathea er også fast inne i undervisningen 
til helsepersonell på flere høgskoler i landet. I 2005 ble 
det gitt rundt 420 timer undervisning for ca. 4050 elever/
studenter og helsepersonell. 
I tillegg var i alt 30 tiendeklasser (500 elever) på teater-
forestillingen “Temmelig hemmelig”  i Vest-Agder - en 
forstilling om det å være ung og uplanlagt gravid. Tea-
terstykket er skrevet av forfatter Gro Dahle for Stiftelsen 
Amathea, og var et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i 
Agder. Stykket ble delfinansiert av Helse- og  sosialdirek-
toratet.

Sykepleier Safia Y. Abdi har undervist ca. 1500 personer 
fra; Somalske kvinneforening, Høgskolen i Akershus og 
Harstad, likestillingssentret, Røde Kors, flere kommuner 
der helsepersonell og flyktninger har møtt sammen til 
undervisning, samt andre grupper med minoritetsbak-
grunn.

Hovedvekten av Amatheas klienter i 2005 var kvinner i 
alderen 20-24 år og gravid innen 12. uke. 

Stiftelsen Amathea, org.nr. 971 495 464. Statistikk er utarbeidet av Granlund Statistikk og Analyse. 
Tekst og utarbeidelse: Amy Christina Baumann, Amathea. Design: Elisabeth Ziegler Søiland design og reklame. 

Forsidebilde/ illustrasjonsbilder: PhotoAlto og ImageSource. Bilde side 3: Ingrid Holst Sollie, Norske Kvinners Sanitetsforening.
 Bilder side 5 og baksiden: Cathrine Stangeland. Opplag: 2000 eks. Trykk: Birkeland trykkeri.

Klientgruppen opp til 19 år har økt med 2 % i forhold til 
i fjor. 

Alder

År	 	 	 %

Under 16             2.6
16 til 19            23.1
20 til 24            30.8
25 til 29            18.6
30 til 39            19.2
40 og over  5.6

Sum																									 100.0
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Antall
• 4500 klienter
• 8825 konsultasjoner
• 87 % kvinner og 13 % menn. Kjønnsfordelingen er stabil.
• 32 % av klientene ønsket å være anonyme. Det er en 
  økning på 1 % i forhold til i fjor.
• 272 klienter hadde minoritetsbakgrunn - de fleste fra 
  Asia, Afrika, Sør-Amerika eller Tyrkia.
• For de som tok kontakt på vegne av en bruker, var 
  det Helse- og sosialtjenesten som henviste flere med en  
  økning på 3 % fra i fjor.

Amatheas    Konsultasjoner      Konsultasjoner
fylkeskontor      2005       2004 

Aust-Agder        136         108

Buskerud        951         877

Finnmark          68           79

Hedmark          73           39

Hordaland      1010         915

Møre og Romsdal        909         876

Nordland        192         156

Oppland         169         304

Oslo/Akershus      1083       1369
Rogaland:

  Haugesund        136           78

  Stavanger        668         766

Sogn og Fjordane        111           73

Telemark        585         739

Troms         736       1015

Trøndelag        542         641

Vest-Agder        372         576

Vestfold         638         748

Østfold         446           83

Sum       8825       9442

Sykepleier Safia Y. Abdi
Safia ble engasjert av generalsekre-
tær fra juni 2005. Målsettingen var å 
kunne bruke hennes helsekompetanse 
og sosiokulturelle kunnskap i formid-
lingen av Stiftelsen Amatheas tilbud til 
muslimske kvinner med minoritetsbak-
grunn.
Som fagperson med spesiell kunn-
skap om kjønnslemlestelse har hun 
ved undervisning og foredrag formidlet 
Stiftelsen Amatheas tilbud til også 
denne målgruppen.
Hun har også gitt kunnskap om 
generell seksualundervisning og 
prevensjonsveiledning til overnevnte 
målgruppe.

Safia har undervist ca 1500 perso-
ner ved Somalske kvinneforening, 
Høgskolen i Akershus og Harstad, 
likestillingssentret, Røde Kors, flere 
kommuner der helsepersonell og 
flyktninger har møtt sammen til 
undervisning, samt andre grupper 
med minoritetsbakgrunn.

Hennes erfaring fra dette året;
“Kunnskapen om Amathea er man-
gelful l ,  ikke bare hos målgruppen, 
men også i  det øvrige samfunn. 
Selv blant offentl ige ansatte er 
kunnskapen dårl ig.  Dette gjelder 
også kunnskapen om kjønnslem-
lestelse. Dette har vært en viktig 
erfaring å ta med seg når under-
visningen skal forberedes.
Kvinners rett igheter er et kjent 
tema i  Norge, kanskje mer enn 
andre steder i  verden. Norske 
kvinner kan praktisere sine rett ig-
heter på godt og ondt.  Mitt  ønske 
er at disse rett ighetene  også skal 
kunne praktiseres i  Somalia og 
i  andre land. Ideen om Amathea 
burde spres internasjonalt .”

”Ideen om 
  Amathea 
    burde spres       
     internasjonalt.” 

Amathea har 19 kontorer som gir følgende tilbud

• Samtaler ved uplanlagt graviditet

• Samtaler etter abort

• Informasjon om rettigheter og økonomi

• Graviditetstester

• Samlivs- og prevensjonsveiledning

• Tolketjenester ved behov

• Fødselsforberedende kurs for kvinner som blir alene

  med omsorgen

• Mor - barn grupper etter fødsel

• Undervisning til ungdom og studenter

• Informasjon/undervisning til helsepersonell
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Ny	Generalsekretær

6. januar i 2005 tiltrådte Hildegunn Bomnes stillingen som generalsekre-

tær. Bomnes kom fra stillingen som strategi- og kompetansesjef i BUP 

Oslo (Barne - og ungdomspsykiatrisk tjeneste) der hun har hatt spesielt 

fokus på fag og fagutviklende prosjekter, tidligere var hun avd. direktør 

i BUP Oslo. Bomnes var bl.a. med i det regjeringsoppnevnte Kvinnehel-

seutvalget som utarbeidet NOU 13:1999 “Kvinners helse i Norge”, og i 

Ingebrigtsen- utvalget, Rådet for psykisk helse, som la frem rapporten 

“Verdig liv - velferd, medvirkning og helhet ved psykiske lidelser.”

Året 2005

Statistikk
og

rapporter

Mottak

Ny	lov	om	stiftelser

Som følge av den nye stiftelsesloven, som trådte i kraft 
01.01.05, må Stiftelsen Amatheas styringsform endres. 
Den nye loven sier at styret er stiftelsens høyeste organ, 
ikke Representantskapet slik det er i dag. 
I medhold til ny stiftelseslov er vedtektene gjennomgått. 
Under forutsetning av at lotteri - og stiftelsestilsynets 
godkjenning vil de nye vedtektene bli gjeldene fra godkjen-
ningsdato.

Arbeidet	med	ny	organisasjonsmodell

Med bakgrunn i Landstyrevedtak i 2003 ble det opprettet 
en arbeidsgruppe med følgende mandat; 

1) arbeidsgruppen skal evaluere organisasjonsstrukturen 
    i Amathea
2) arbeidsgruppen skal utrede alternative  
    organisasjonsmodeller
3) arbeidsgruppen skal fremme forslag til fremtidig 
    organisasjonsstruktur
4) arbeidsgruppen legger frem sitt  
    arbeid og sin innstilling 
    for landsstyret som avgjør videre 
    saksgang/behandling

Arbeidet foregikk gjennom året 2005. 
Ny organisasjonsmodell ble vedtatt i 
Representantskapsmøte 22.10 2005. 
Den nye modellen trer i kraft i 2006. 
Målet med omorganiseringen er å få 
større nærhet og økt tilgjengelighet 
for klientene samt effektivisere orga-
nisasjonen. 
Den nye organisasjonsmodellen 
betyr at den administrative funksjon 
ved lokalkontorene nedbygges ved 
å sentralisere all administrasjon på 
Landskontoret. Med bakgrunn i dette, 

omgjøres lederstillinger i enhetene (daglige ledere og 
avdelingsledere) til rådgiverstillinger. Alle lokalkontorene 
i Stiftelsen Amathea knyttes sammen i ett, felles data-
/telefonisystem. Et felles telefonnummer betjenes av alle 
ansatte. Telefonen skal betjenes alle virkedager kl. 08 – 20.  
Det opprettes en landsdekkende, elektronisk timeavta-
lebok hvor telefonvakten registrerer konsultasjonstid for 
klientene ved den enheten klienten ønsker, jf. prinsippet 
om fritt sykehusvalg. Det felles datasystemet skal også 
ivareta både et pasientadministrativt system, statistikk og 
kontorstøttefunksjoner. 
Organisasjonen har fått utarbeidet et brukerevaluerings-
skjema med virkning fra 01.01.2006.
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I	2005	hadde	følgende	lokalkontor	jubileum

Vest-Agder 20 år
Hordaland 20 år
Rogaland (Stavanger) 20 år
Møre og Romsdal 15 år
Aust-Agder 15 år

Akershus 10 år

Jubileum	i	Hordaland

Samtidig som kontoret i Hordaland kunne feire 20-års 

jubileum, feiret daglig leder av kontoret, Elisabeth 

Johannessen også 20 års ansettelse på dette kontoret. 

Johannessen fikk blomster og gave overrakt av styreleder 

Erik Carlsen på Representantskapsmøtet i høst. 

Teaterforestillingen	“Temmelig	hemmelig” 
(bilde/illustrasjon fra ”flyers”)

Amathea Vest-Agder inngikk et samarbeid med forfatteren Gro 

Dahle om å skrive et teaterstykke om det å være ung og bli 

uplanlagt gravid. Teksten ble videreutviklet og bearbeidet av 

andre års studenter og lærere på den treårige faglærerutdan-

ningen i drama/teater, og ble fremført av dramastudenter på 

Høgskolen i Agder. ”Temmelig hemmelig” var en del av tilbudet 

til den Kulturelle skolesekken i Vest-Agder og Helse- og sosi-

aldirektoratet ga økonomisk støtte. I alt 30 tiendeklasser (500 

elever) så forestillingen. Det var også to åpne publikumsforestil-

linger. Forestillingen fikk god kritikk i avisene og har fått gode 

tilbakemeldinger fra ungdommene som har sett den. 

Temmelig hemmelig

Representantskapsmøte 
Representantskapsmøtet ble holdt i to deler. Først 
23. april, og deretter 22.oktober som dette bildet 
er fra.

Hildegunn Bomnes, Generalsekretær i Stiftelsen 
Amathea og avtroppende styreleder Erik Carlsen 
som har vært styreleder i syv år.
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Styrets årsberetning

Virksomheten
Stiftelsen Amathea er landsdekkende stiftelse med ledelse og 
administrasjon i Oslo og 19 rådgivningskontor. Stiftelsen arbei-
der med abortrådgivning innenfor rammen av Lov om svanger-
skapsavbrudd §§1 og 2, 1. ledd. Foruten abortrådgivning, gir 
Amathea tilbud om samtaler under svangerskap og etter abort. 
Tilbudene gis til kvinner, menn og par. Det tilbys også ”fødsels-
forberedende kurs” for kvinner som regner med å bli alene med 
omsorgen og mor/barn grupper. Videre gis det tilbud om formid-
ling av barnevaktordning og helgeavlastning til enslige forsør-
gere. Dette utføres av frivillige som Amathea knytter til seg.

Utviklingen
Amathea hadde 4500 klienter og 8825 konsultasjoner i 2005. 
Stiftelsen er inne i en organisasjonsgjennomgang j.fr. styreved-
tak og  ny stiftelseslov . Stiftelsen Amathea har i denne perioden 
ikke spesiell fokus på kommunikasjon og markedsføring, noe 
som kan være årsaken til nedgangen. Gjennom de siste 5 årene 
har Amathea hatt i overkant av 44 000 konsultasjoner. 

Forutsetningene for videre drift er fortsatt til stede, og årsregn-
skapet er satt opp under disse forutsetningene. 

Ny	generalsekretær
Hildegunn Bomnes tiltrådte stillingen som ny generalsekretær 
6.1.2005. Hun har tidligere arbeidet blant annet som avdelings-
direktør i BUP Oslo (Barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste), og 
var med i det regjeringsoppnevnte ”Kvinnehelseutvalget” som 
laget NOU 13:1999 ”Kvinners helse i Norge”. 

Organisasjonsgjennomgang
Med bakgrunn i en vanskelig økonomisk situasjon og en til dels 
ressurskrevende organisasjonsstruktur, vedtok Landsstyret i 
2003 at det skulle jobbes med å utrede alternative organisa-
sjonsmodeller. Dette ble det arbeidet med gjennom året 2005. 
Som følge av ny stiftelseslov med virkning fra 1.1.05, ble arbei-
det med ny organisasjonsmodell koblet sammen med en gjen-
nomgang av stiftelsens styringssystemer. Advokat Kari Paulsrud 
har vært inne som juridisk konsulent i denne prosessen, i tillegg 
til at hun har undervist de ansatte i gjeldene helselovgivning. 
En arbeidsgruppe med representanter både fra landstyret, dis-

triktsstyre, de daglig ledere, ansatte, hovedtillitsvalgt og admi-
nistrasjonen har jobbet frem forslag til ny organisasjonsmodell 
– regionalisert organisering – som Representantskapet vedtok 
22.10.2005.

Som følge av den nye stiftelsesloven som trådte i kraft 1.1.2005, 
er nå styret organisasjonens høyeste organ og ikke RS. Stif-
telsens vedtekter er gjennomgått. Forslag til nye vedtekter ble 
behandlet i RS- møtet 22.10.2005 og vil være gjeldene etter 
endelig godkjenning i Lotteri – og stiftelsestilsynet. 

Arbeidsmiljø
Amathea hadde i 2005 en stabil bemanning, med 41 ansatte og 
29,35 årsverk. Det er i hovedsak kvinnelige ansatte. Stiftelsen 
forskjellsbehandler ikke kvinner og menn. På grunn av organisa-
sjonsgjennomgangen har det i 2005 vært avholdt flere samlinger 
for alle ansatte – totalt tre samlinger. Dette for å informere og 
inkludere alle i endringsprosessen til organisasjonen. Organisa-
sjonen har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljøet.

Landsstyret	i	2005
Landstyret har følgende medlemmer; styreleder Erik Carlsen, 
nestleder Haakon Totland, Kjersti Finsrud, Jens Espeland, Liv 
Asdahl Solberg og ansatterepresentantene Gunn Malmgren og 
Margrete Raugstad. Ansatterepresentatene ble fra juni 2005 
erstattet med vararepresentantene Mary Anita Kjøndahl og 
RoseMarie Rønningen.
Grunnet ny stiftelseslov og vedtak om organisasjonsgjennom-
gang prolongerte landsstyret seg fram til 22.10.2005.
For å inkludere Representantskapsmøte (RS)i organisasjons-
gjennomgangen ble møtet delt i to.
Første del av møtet ble avholdt 23.4.2005 og ble avsluttet 
22.10.2005. 
På RS- møtets siste del ble det foretatt valg. Erik Carlsen, 
Haakon Totland og Kjersti Finsud sto på valg og ønsket ikke 
gjenvalg.
Landsstyret har behandlet 35 saker i 2005.

Liv Asdahl Solberg, Styremedlem Jens Espeland, Styremedlem

Kjersti Finsrud, Styremedlem

Gunn Merete Malmgren, Ansattes repr.        

 Haakon Totland, Nestleder   Erik Carlsen, Styreleder 

Margrete Raugstad, Ansattes repr.

Året	2005	har	vært	preget	av	omstilling	for	Stiftelsen	Amathea.	Ny	organisasjonsstruktur,	styringsmo-
dell	og	nye	vedtekter	(Under	forutsetning	av	Lotteri-	og	stiftelsestilsynets	godkjenning)	ble	vedtatt	
og	dette	har	krevd	mye	internt	arbeid,	engasjement	og	ressurser.	Målet	med	omorganiseringen	er	å	få	
større	nærhet	og	økt	tilgjengelighet	for	klientene.	Tilgjengeligheten	skal	økes	med	utvidet	åpnings-	og	
telefontid,	samt	sentralisering	og	rasjonalisering	av	administrative	funksjoner.	Virksomheten	er	nå	
organisert	i	helseregioner	opp	mot	de	regionale	helseforetakene	(RHFene).	Det	vil	gjøre	det	lettere	for	
Stiftelsen	å	bli	en	større	del	av	den	øvrige	helsetjenesten	som	arbeider	med	reproduktiv	kvinnehelse.

Mary Anita Kjøndahl, Ansattes repr.Rose Marie Rønningen, Ansattes repr
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Organisasjonsmodell 

Vedtatt av RS 22.10.2005.
Gjeldende fra 2006

Styre

Direktør

Økonomi/
Personal Stab

 
Region Vest

Rogaland, 
Hordaland,

Sogn og Fjordane

 
Region Øst
Østfold, Oppland,

Hedmark,
Oslo/Akershus

 
Region Sør

Aust- og Vest Agder, 
Telemark, Vestfold, 

Buskerud

 
Region Midt

Trøndelag,
Møre og Romsdal

 
Region Nord

Troms, Nordland,
Finnmark

 
Lokal referanse 

gruppe *
(tilsv. antall kontor)

 
Lokal referanse 

gruppe *
(tilsv. antall kontor)

 
Lokal referanse 

gruppe *
(tilsv. antall kontor)

 
Lokal referanse 

gruppe *
(tilsv. antall kontor)

 
Lokal referanse 

gruppe *
(tilsv. antall kontor)

Råd *
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             Balanse pr. 31.12.05        Resultatregnskap 2005
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             Balanse pr. 31.12.05
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Noter til regnskapet 2005
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Revisors beretning 2005

Årsrapport2005_re.indd   11 18.04.2006   12:03:04



www.amathea.no
post@amathea.no

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

Landskontoret - tlf.: 22 47 80 10

Felles telefonnummer:
 815 32 005

Årsrapport2005_re.indd   12 18.04.2006   12:03:06


