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Stiftelsen Amathea

1 I flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert 1.12.2006

Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet
Pr. 31.12.2010 er det i Stiftelsen Amathea 27 ansatte 
fordelt på 21 årsverk. Veilederne har helse/sosialfaglig 
høyskoleutdannelse med videreutdanning. 
De er inndelt i 5 regionale team som får faglig veiledn-
ing hos ekstern psykiater eller psykolog hver 4 -6. uke. 

Stiftelsen Amathea har fokus på helsepersonell lovens 
krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKT-løsning 
ble implementert i Stiftelsen Amathea i 2006. Den in-
neholder et elektronisk pasientjournalsystem med 
felles timeavtalebok og landsdekkende telefonisystem. 
Tilbud om tilgjengelighet på telefon 08-20 alle hverd-
ager er videreført i 2010. 

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en helsetjeneste 
som arbeider med å oppfylle retten kvinner og par har 
til informasjon og veiledning til kvinner og menn med 
hjemmel i lov om svangerskapsavbrudd. 

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, fylke og kommunene. Det 
fremgår av Regjeringens ”Handlingsplan for forebyg-
ging 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.
   
De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal 
brukes mest mulig effektivt til primæroppgaven; infor-
masjon og veiledning til kvinner og menn som står i 
en valgsituasjon ved uønsket graviditet. I arbeide med 
å forebygge uønsket svangerskap og abort har vi et 
spesielt fokus på jenter - kvinner med minoritetsbakg-
runn og deres seksuelle og reproduktive helse.
Administrasjonen har vært holdt marginal, mens det 
har vært prioritert å optimalisere selve tjenestetilbudet. 

Stiftelsen Amathea har pr. 31.12.2010 13 veiledning-
skontor. Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo 
og ledes av direktør Hildegunn Bomnes. 

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste1 som arbeider i henhold til Lov om svangerskaps-
avbrudd.

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)

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 anerkjen-
nelse av profesjonelt helsepersonell. Den samme 
respekt og anerkjennelse skal også gjennomsyre 
organisasjonen innad.

(Stiftelsen Amatheas vedtekter §3)
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Stiftelsen Amatheas
13 veiledningskontorer
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Flertallet av de ansatte var med på en meget vellykket samling på Hvaler i juni 2010.

Elisabeth Nygren fra lokalkontoret i Østfold var en strålende 
vertinne for vår ansattesamling på Hvaler i juni 2010.

Med pasienten i fokus
Som et ledd i den faglige kvalitetsikringen var ansatte samlet 
i juni på Hvaler.
Et av temaene var Helsepersonelloven sine journalforskrifter.
Oppholdet ble betalt av midler fra gamle AAN, Østfold. 

Konsultasjonstype

Personlig frammøte
Telefon
E-post
SMS4

Annen kontaktmåte5

4856
3091

582
2271

264

Totalt 11045

Konsultasjonene
De fleste konsultasjonene er personlig frammøte med 
samtale på et av Amatheas veiledningskontor:

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

I 2006 startet Stiftelsen Amathea en løpende bruke-
rundersøkelse. Undersøkelsen er formet av seniorforsker 
Wenche Jonassen. Resultatene fra brukerundersøkelsen og 
evalueringen har vært viktige retningsgivere for organisas-
jonsutviklingsprosessen som fortsatte i 2010.

Statistikk 2

I 2010 ble det gjennomført 11.064 konsultasjoner der 4856 
av klientene hadde personlig frammøte. 94% av klientene 
var kvinner. 368 av konsultasjonene var parsamtaler 3. 

Blant nyregistrerte klienter i 2010 kjenner vi alderen til 69%. 
Blant disse klientene var 30% i aldersgruppen 21-25 år. 20% 
var 16 – 20 år og 17% var mellom 26 og 30 år.
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Gruppetilbud
Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødselforbere-
dene kurs for enslige gravide. Det ble i 2010 gjennomført 
2298 gruppekonsultasjoner for enslige gravide. 
De fleste av våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/
barn grupper i barnets første leveår.
Gruppene tilpasses behovene lokalt. Eksempel på dette er 
fødselsforberedende kurs for gravide asylsøkende og flykt-
ninger der også tolker for flere språk er involvert.

Frivillige
Noen få kontorer tilbyr avlastning for enslige foreldre ved 
hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2010 utgjorde 
dette 844 timer med frivillig innsats.Ordningen er i ferd med 
å avvikles.

Brukerundersøkelsen 2010
Simon Øverland (Psykolog, PhD) har tilrettelagt for innførin-
gen av informasjonen fra brukerundersøkelsen til statistisk 
programvare, rensking av data og produksjon av deskriptive 
resultater og analyser samt produksjon av rapporten. Øver-
land skriver i oppsummering av rapporten:

Rundt 45 prosent forventet at samtalen ville hjelpe 
dem å komme fram til et valg i forbindelse med 
graviditeten.

Nesten alle rapporterte at det var satt av nok tid til samtalen 
og at de hadde tillit til personen de snakket med. De op-
plevde også gjennomgående at personen de traff hadde god 
innsikt i problemene som ble presentert. Svarene som er gitt 
gir et klart inntrykk av at samtalene oppleves som å være til 
hjelp, og kvinner synes å oppleve dette i enda større grad 
enn de mennene som har gitt tilbakemelding. Opplevelsen 
av samtalen synes ikke å være avhengig av hvilken alder 
brukeren har. Videre ville nær alle anbefale Amathea til an-
dre i liknende situasjoner.

Målsettingen med brukerundersøkelsen er å få informas-
jon 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 vurder-
ing av samtalen/e og hva de syntes de fikk ut av kontakten 
med Amathea. Det er frivillig for deltakerne å delta i under-
søkelsen. Utvalget i undersøkelsen er 461 kvinner og menn 
som har møtt til samtale på et av Amatheas kontor. 
Det er ukjent hvor mange spørreskjemaer som er adminis-
trert, det er derfor ikke mulig å gjøre vurdering om hvor stor 
andel av deltagerne som gir tilbakemelding.

Resultater
De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene; 
33% var mellom 20-24 år og over 15% var mellom 25-29 
år. 28% var i aldersgruppen 15-19 år. 20% var i alders-
gruppen over 30 år eller eldre.
81% var fra kvinner og 15% fra menn. 20 skjema manglet 
informasjon om kjønn.

Halvparten var ugifte (51%), drøyt en av fem svarte at de 
var samboere (21%) og en mindre andel var gifte (6%). 
Omtrent 15% svarte at de ikke passet i noen av katego-
riene siden de var kjæreste eller single. 

47% hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste før 
de kontaktet Amathea. 
De andre 53% hadde ikke vært i kontakt med annen hel-
setjeneste før de oppsøkte Amathea.
De fleste av disse (samlet 56%) hadde med seg kjæreste, 
samboer eller annen nær familie.

Hvorfor oppsøker noen Amathea og hvor fornøyd er de?
Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov. 
De vanligste svarene var ”behov for å snakke med noen”, 
”ønske om bistand”, ”ønske om informasjon” og ”ønske 
om innspill på situasjonen” som alle ble besvart av mel-
lom 33 og 44 prosent av deltagerne.

Nesten alle (97%) opplevde at det var satt av nok tid til 
samtalen og at de i høy grad (78%) eller ganske høy grad 
fikk snakket om det som var viktig for dem. 97% svarte 
at de fikk tillit til den personen de snakket med ”i ganske 
høy” eller ”i høy grad”. 

De fleste rapporterte at den personen de snakket med 
”i høy grad” (78%) eller ”i ganske høy grad” hadde god 
innsikt i den type problem som ble presentert. 

Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere 
svar, noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 923 svar som 
indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere 
forhold for de fleste. Svarene i tabellen over viser at hele 
52% nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller 
fullføre svangerskapet. Økonomiske rettigheter og forhol-
det til barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 40% av 
samtalene.

N % res.
Ulike aspekter ved valg om å 
avbryte/fortsette svangerskapet
Forholdet til barnefaren/barnemoren
Økonomiske rettigheter
Forholdet til familien
Spørsmål knyttet til abort
Annet, spesifiser

239
185
191

98
129

81

52
40
41
21
28
18

% av r = hvor mange respondenter som krysset av for de ulike
svarkategoriene.

Hva dreide samtalen seg om?
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Minoritetshelse

Stiftelsen Amathea har i 2010 videreført satsningen på 
primærforebyggende arbeid. Vi har fått videre prosjekt-
midler fra Barne- og Likestillingsdepartementet for å øke 
fokus på Regjeringens Handlingsplan mot Kjønnslemles-
telse. Safia Abdi Haase er prosjektleder og tilfører organ-
isasjonen både kulturkompetanse og kompetanse innen 
kvinnehelse og kjønnsbasert vold generelt. Stiftelsen 
Amathea har videreført samarbeid med Panafrican Wom-
en’s Association (PAWA), Nasjonalt Kunnskapssenter om 
Vold og Traumatisk stress (NKVTS), African Youth, Nas-
jonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse (NAKMI), og 
deltatt i planleggingen og gjennomføringen av Aksjonsdag 
mot Kjønnslemlestelse i Folkets Hus 27.11.2010. Konfer-
ansen ble meget vellykket. Safia arbeider landsdekkende, 
men har fortsatt et spesielt fokus på Østfold. Her er det 
igangsatt kvinnegrupper og nettverksbygging mellom mi-
noritetskvinner, samt en rekke integreringstiltak der hun 
også inkluderer menn. Stiftelsen Amathea har også sat-

På aksjonsdagen mot kjønnslemlestelse ble vi vist Somalisk og Eritreisk kaffetradisjon. På bildet ser vi Sara Khazay, Safia 
Y.Abdi Haase, Melete Teweldeberhan og Fereweini Berhe.

PAWA. Fra venstre Benter Adiambo, Amina Mahama, Regina Adahada ( leder PAWA), Christine Mungai, 
Neneh Bojang, Safia Abdi Haase ( Amathea), Repr fra African Youth og Sara Khazay (NAKMI)

I sitt arbeid med kvinner med minoritetsbakgrunn har direk-
tøren i 2010 har deltatt på en studie-og nettverksbyggende 
tur med SCHILO, Norge til Kenya med spesielt fokus på 
Masaijenter og -kvinners utfordring. Keddy Wanjiru Much-
ene og Emily Tingese Lewantai, SCHILO, Kenya kom på 
gjenvisitt og hadde innlegg på Aksjonsdagen mot Kjønns-
lemlestelse 27.11.2010

Årsrapport 2008 Stiftelsen Amathea4

Brukerundersøkelsen har også i 2008 blitt gjort blant 
pasienter som benytter seg av stiftelsens veiledningstil-
bud.  Stipendiat Simon Øverland, Universitetet i Bergen, 
har stått for tilrettelegging for punching og rensking av 
data samt produksjon av deskriptive resultater fra under-
søkelsen.

Angående sivil status er halvparten ugifte, en fjerdedel er 
samboere, en mindre andel gifte ( 6.9 %), og 10 % gir svar 
på usikkerhet om nåværende status. 
33.6% arbeider full tid, 39.5 % går skole/studerer og 23.5 
% arbeider deltid.
60.8% hadde kontakt med annen tjeneste i hjelpeapparatet 
før kontakt med Amathea. 

I tillegg til informasjon og veiledning til kvinner og par som 
står i en valgsituasjon ved en uplanlagt graviditet, tilbys 
følgende tjenester av Stiftelsen Amathea:
 
l fødselsforberedende kurs
l mor/barn – grupper
l samtale/-gruppe etter abort

Brukerundersøkelsen viser at pasientene i høy grad 
har tillit til veilederne de hadde kontakt med i Stiftelsen 
Amathea. Nesten alle ville valgt å gi råd om å oppsøke 
stiftelsen dersom noen de kjenner skulle komme i en 
lignende situasjon.

Stiftelsen Amathea tilbyr i noen grad formidling av friv-
illige til tidligere pasienter. De frivillige tilbyr barnepass 
(barnevakt eller avlastning). Tilbudet har vært - og er - 
gjenstand for en kontinuerlig vurdering internt i stiftelsen. 
Hensynet til utfordringen med å sikre at frivillige har 
tilstrekkelig kompetanse og kvalitet, samt hensynet til at 
administrasjon av dette tilbudet er tidkrevende, er sentralt 
i vurderingen. Med bakgrunn i dette søkes det samarbeid 
med frivillige organisasjoner som har tilsvarende tilbud til 
foreldre og barn.
I følge interne oversikter i Stiftelsen Amathea var det 10 
barn som  samlet utgjorde dette 1 804 barnevakttimer og 
192 døgn avlastning gitt av frivillige i 2008.

Økt satsning på minoritetshelse
Stiftelsen Amathea har i 2008 økt satsningen på primær-
forebyggende arbeid.
Vi fikk tildelt prosjektmidler fra Barne - og likestillings-
departementet for å øke fokus på kvinnehelse i et 
minoritetsperspektiv med fokus å søke å forebygge 
kjønnslemlestelse. Safia Y. Abdi er prosjektleder . Hun 
tilfører organisasjonen både kulturkompetanse og kom-
petanse innen kvinnehelse og kjønnsbasert vold generelt, 
og kjønnslemlestelse spesielt. Hun  har hatt et spesielt 
fokus på Østfold og etablert integreringsnettverket INNE 
med fokus på å organisere kvinnegrupper med minoritet-
sbakgrunn.  Lokalkontor arbeider aktivt med å gi tilbud til 
målgruppa og det å drive gruppe for unge jenter med mi-
noritetsbakgrunn over tema kvinnehelse, egne grenser, 
prevensjon og kunnskap om  forebygging av kjønnslem-
lestelse. De ansatte har deltatt på RVTS sine regionale 
fagseminar om tema 

Økt satsning på primærforebyggende arbeid
Stiftelsen Amathea har i 2008 økt satsingen på primær-
forebyggende arbeide.
Våre veiledere har gitt undervisning til 3430 elever / stu-
denter i 2008.

Vi har fått innvilget prosjektmidler fra Sosial- og helse-
direktoratet til arbeide med å ny-oppføre teaterstykket 
”Temmelig hemmelig” skrevet av Gro Dahle. Bodø kom-
mune sin oppvekst- og kulturavdeling inngikk en samar-
beidsavtale med stiftelsen og stykket ble vist for 600 
10-klassinger over tre dager i februar. Teaterstykket fikk 
strålende tilbakemeldinger både fra ungdommene og fra 
media.

Lokalkontoret 
i Nordland

ved Mary Anita Kjøndahl og Tove Merethe 
Lorentsen.
Fikk tildelt Menneskeverdprisen for 2008 av 
Bodø Domkirkes Diakonistiftelse.
Prisen består av  diplom og 15.000 kroner.

N % res.
Hadde behov for å snakke med 
noen
Ønsket bistad i forbindelse med 
uplanlagt graviditet
Trengte å få innspill på sin 
situasjon utenfra
Trengte støtte
Ønsket mer informasjon
Annet, spesifiser

166

153

139
48

136
41

44,3

40,8

37,1
12,8
36,3
10,9

Annet på 10.9 %  innholder graviditetstest og angst for fødsel. 

Hva dreide samtalen seg om

INVITASJON
ACTION DAY AGAINST
FEMALE GENITAL MUTILATION 2010

PROGRAM 27.11.2010

Violence against women is a global problem that fi nds place in all 
societies and cultures. Female genital mutilation is a serious form of 
violence against Women and the girl child that needs to be highlighted.

09.00 – 09.30 Coffee and tea

09.30 – 09.45 Welcome Remarks - Vice President Of The Norwegian Parlament  
   (AP) Marit Nybakk
   Chairperson PAWA - Neneh Bojang

09.45 – 09.50 Short presentation / introduction of FGM 
   - midwife Sara Kahsay, NAKMI
09.50 – 10.10  Film
10.10 – 10.50 Why isn’t FGM an African tradition, and what has been done  
   in the fi ght against it? - Director Morissanda Kouyate, 
   Inter African Committee on harmful tradition practices.
10.50 – 11.30 Why isn’t FGM a Muslim or a Christian Tradition? 
   - Imam Abdinour Mahamoud, Trondheim
   - Ethiopian priest from the Orthodox Church
11.30 – 11.45 Youths against FGM - Rim

11.45 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 The Physical and psychological consequences of FGM. A Case  
   Study from Kenya - Psychiatric Nurse Keddy Wanjiru Muchene,  
   teacher Emily Tingese Lewantai, SCILO
14.00 – 14.45 Working against FGM in Eritrea - A representative from 
   Thege Gaim, the National Union of Eritrean Woman. 
14.45 – 15.10  Traditional cafe-seremoni and cake
15.10 – 15.25   Cultural/Musical Interlude - Adji dance group
15.25 – 15.40   Working against FGM in Norway - advisor Arild Naustdal,
   Department for Equality and Children
15.40 – 16.20 Conclusion Leader of PAWA, Regina Adahada and nurse 
   Safi  Abdi Hasse, Amathea 
  

Årsrapport for NAKMI 2009 

 1

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oslo Kongressenter Folkets Hus BA
Youngs gate 11, 0181 Oslo

I samarbeid med tre av våre viktigste samarbeidspartnere nettverksorganisasjoner 
og/eller arbeidsgivere; 
 
Amathea, Primærmedisinsk verksted, (PMV, Kirkens Bymisjon), NKVTS og FOKUS 
inviterer vi derfor til et dagsseminar: 
 

onsdag  25. november 2009  
08:30 – 16:00 

i Henry Dunantsalen, hos Norges Røde Kors. Det vil bli servert en enkel lunsj, samt 
kaffe og frukt i pausene. 

 
Adresse: 

Hausmannsgate 7,  
0186 Oslo  

 
 

Hjertelig velkommen! 
 

 
 

Safia Y. Abdi (Amathea), Zahra Osman (FSKB), Kadra A. Noor (SKF) og 
Ayaan Yasiin (PMV)  

 
 

Påmelding skal skje til FOKUS:  
gj@fokuskvinner.no 

Tel: 23 01 03 00 
Påmeldingsfrist: 10 november 

 

 

Program vil bli lagt ut senere 

 

 

Øvrige kontaktpersoner:  

Safia Abdi Haase: safia@mangfold.no mobil: 95 87 14 27 

Vilde Reichelt: vilde.reichelt@skbo.no mobil: 98 62 98 70 

Hovedarrangør 
 

 
 

 
Medarrangører 

 
 

 

 

 

 

 
 

Med forbehold om endringer i programmet

Påmelding:
Tlf. 966 28 840 • post@amathea.no

set på kompetanseheving innad i organisasjonen i forhold 
til tema minoritetshelse for å kunne bidra i dette arbeidet 
landsdekkende. Våre lokalkontor arbeider med minoritet-
shelse og søker å ha fokus på de utfordringene våre nye 
landsmenn – og kvinner står i.
Deltagelse på lanseringen av Human Rights framlegg av 
rapport om kjønnslemlestelse i de selvstyrte områdene i 
nord Irak. Og deltagelse på Globaliseringskonferansen.
Våre lokalkontorer har satsing på lokale prosjekter i det 
helsefremmende arbeide innen minoritetshelse.
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Nye sosiale media

Safia besøkte Stortinget med deler av det somaliske nett-
verket fra Østfold. Statsministeren Jens Stoltenberg hilste 
på en større gruppe med somaliske menn

Inger Åse Mørch Jonassen, Skien har i samarbeide med 
ulike etater gjennomført en pilotstudie med jenter og kvin-
ner med somalisk bakgrunn med fokus på kropp, seksuali-
tet og helse.

Charlotte Andersen 
arbeider med de nye 
sosiale mediene og 
utadrettet mot 
målgruppene. Her 
møter hun Berhane 
Ras-Work, leder av The 
Inter-African Committee 
on Traditional Practies 
Affecting the Health of 
Women, under 
markeringen av 
Kvinnefrontens 30-års 
jubileum.
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Forskning og fagutvikling

Som ledd i Stiftelsens bidrag til forskning 
og fagutvikling har Marianne Kjelsviks Mas-
tergrad i helsefag ved Universitet i Bergen 
med tittel: Å ha valget og selv ta avgjørelsen. 
Kvinnens opplevelse av beslutningsproses-
sen ved usikkerhet knyttet til å fullføre eller 
avbryte en graviditet i første trimester. En 
kvalitativ fenomenologisk studie. Hun ble 
invitert til universitetet i Seattle, USA 4.- 8. 
august med innlegg International Human 
Science Research Conference (IHSRC) 
med tittelen: Pregnant and ambivalent-How 
to make the Right decision.
Hun fikk publisert i Caring Sciences ar-
tikkelen; “First-time pregnant womens ex-
perience of the decisionmaking process 
related to completing or terminating preg-
nancy- phenomenological study”

Flere av veilederne er i gang med videreut-
danning med relevante videreutdanninger 
der flere har tatt mastergrad.

Marianne Kjelsvik hadde en poster på konferansen til F.I.A.P.A.C. 
“Achieving excellence in abortion care “22-23.oktober i Sevilla, Spania 
der hun deltok sammen med direktør Hildegunn Bomnes.

Safia Y. Abdi Haase tok sin master i “International Social Welfare and 
Health policy; Bonding and Bridging”.
A case study of four Somali women’s organizations in Norway, Oslo. 
Their roles, activities and collaborations existing between them.

Det faglige samarbeidet 
mellom våre lokalkontor 
betyr mye for arbeidsmiljøet. 
Fra vestre Inger Åse Mørck 
Jonassen, Telemark og Lizie 
Reiersen fra Vestfold.

Sør-asiatiske kvinner

 

 
 
Safia Y.Abdi Hasse tok sin master  i  “ International Social Welfare and Health policy.;  Bonding and Bridging. 
 A case study  of four Somali womans  organizations in Norway,Oslo. Their roles, activities and collborations existing 
between them. 

 
De ansatte ved Trøndelagskontoret har gjennomført studietur til Sex og Samfund i 
København.  
 
BILDE AV ASMA m innsendt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiftelsen Amathea ser fram til å få økt 
kunnskap om Asiatiske kvinner.
Helsedirektoratet finansierer dr. Asma 
Abedin sin forskning på Kunnskap, hold-
ninger og praksis (KAP) om familieplanleg-
ging blant sør-asiatiske kvinner i Oslo, der 
professor dr.med. Babil Stray Pedersen er 
veileder.



9Årsrapport 2010Stiftelsen Amathea

Rådsmøtet 2010
Rådet i Stiftelsen Amathea hadde sitt årlige møte 
den 10. juni 2010.
Åpningen av Rådet var Safia sin tekst “Krig hvor-
for kom du?” som Ola Bremnes hadde tonesatt. 
Ola og Lars Bremnes sang og spilte gitar og 
saxofon sammen med Safia på trommer med 
sang.

Britt-Ingjerd Nesheim 
Studiedekan 
Professor, dr. med. 
Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 
Postadresse: 
Postboks 1078 Blindern 
0316 Oslo 
Besøksadresse: 
Sogn arena 
Klaus Torgårds vei 3, 2. etg.  
0372 Oslo 
Telefon: 
22845327, 93223604 

 

 

Britt-Ingjerd Nesheim er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun tok sin doktorgrad i 1974, ved Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo, på 
emnet adrenerge receptorer i uterus. Hun arbeidet på Sentralsykehuset i Akershus 1977-1993, i alle stillingskategorier fra assistentlegevikar til 
avdelingsoverlege. 1993 – 2006 var hun avdelingsoverlege og professor II ved Kvinneklinikken, Ullevål universitetssykehus. Fra 2007 har hun vært 
studiedekan ved Det medisinske fakultet. Mens hun har vært kliniker, har hennes forskningsområder vært sirkulasjon i uterus, kontrollerte kliniske forsøk 
(ikke initiert av industrien) og epidemiologi. 
CV for Britt-Ingjerd Nesheim 
Publikasjonsliste for Britt-Ingjerd Nesheim 
Ledererfaring for Britt-Ingjerd Nesheim 

 

 

 

Nettsted for dette bildet 
regjeringen.no 

• Bilde i full størrelse -  
Dette bildet kan være beskyttet av opphavsrett. 
 

 

Britt Ingjerd Nesheim, 
professor dr. med.

Lars Erik Flatø
Rådets leder
Direktør Lovisenberg 
sykehus

Primærforebygging og undervisning

I februar 2009 ble filmen og undervisningsopplegget Et vanskelig valg fer-
digstilt og sendt ut til alle Amatheakontorene. Filmens målsetting er å øke 
kunnskapen om bruk av prevensjon og forebygge uplanlagt graviditet. Den 
er rettet mot elever i 10. klasse og første klasse på videregående skole. 
Filmen er også vist på informasjonsmøter for helsesøstre og andre samar-
beidspartnere.
Våre veiledere har i 2010 samlet erfaringer fra det nye undervisningsopp-
legget. Totalt har 4294 elever og studenter fått undervisning. 

Veileder/jordmor Edel Bakke Sørlie og veileder/sykepleier Inger Pedersen 
er ute på stand.

KRAFT forum for
Kvinnehelse,
Reproduksjon,
Abort,
Forebygging og
Teoretiske innsikter

Tone Aase på vårt lokal-
kontor i Hordaland er 
aktiv i det å drifte KRAFT i 
et samarbeid med Bergen 
kommune, Høgskolen 
i Bergen og Medisiner-
studentenes seksualop-
plysning med månedlige 
temamøter.
Bergen kommune bidrar 
økonomisk til å finansiere 
vårt lokalkontor i Horda-
land.

Safia Y. Abdi Haase og Ola Bremnes.

Rådet hadde fått ny leder Lars Erik Flatø.
Professor dr.med Britt Ingjerd Nesheim snakket om tema 
abort globalt og nasjonalt, der hun avslutningsvis søkte å 
reflektere over Amathea sin samfunnsmessige oppgave
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Oslo, 21. mars 2011

Styrets årsberetning 2010
Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetil-
bud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbu-
det oppfyller retten kvinner har til informasjon og veiledning 
med hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd.
Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd 
over statsbudsjettet. I Regjeringens Handlingsplan “Fore-
bygging 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 arbeid
Det er i 2010 avholdt 3 styremøter og behandlet 20 saker.
I 2010 ble det avholdt to samlinger med alle ansatte. Den 
første samlingen ble avholdt i forbindelse med Rådsmøte i 
juni.
Stiftelsen Amathea har de siste årene arbeidet med å møte 
innvandrerkvinner, særlig med fokus mot reproduktiv helse, 
også innbefattet arbeide mot kjønnslemlestelse. I samar-

beide med andre organisasjoner var Amathea med på mark-
eringsdag med seminar mot vold mot kvinner der gjester fra 
Afrika bidro.
Styret har behandlet strategisk plan for Stiftelsen Amathea 
2011-2015.

Fortsatt drift
Styret legger til grunn fortsatt drift for stiftelsen.

Spesielle forhold
Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller 
andre skader som skyldes forhold som har tilknytning til virk-
somheten.

Sykefraværet i 2010 var på 9,9%.
Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har 
sammenheng med virksomhetens art. 

Rigmor Andersen Eide
nestleder

Lars Bjørnstad
styremedlem

Samale Adan Mahammed
styremedlem

John Eivind Jensen
styreleder

Maria B. Kvinge
styremedlem

Hildegunn Bomnes
direktør

Styret for Stiftelsen Amathea; Samale Adan Mahammednd, John Eivind Jensen, Maria B. Kvinge 
og Lars Bjørnstad. Rigmor A. Eide var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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Resultatregnskap 2010

 Note 2010 2009
INNTEKTER 1
Tilskudd fra stat  15 465 000 14 985 000
Tilskudd fra fylker/helseforetak  1 582 500 1 638 300
Tilskudd fra kommuner  1 625 234 1 556 406
Private gaver og andre inntekter  1 082 533 953 252
Annen driftsinntekt  195 230 211 780
Sum inntekter  19 950 497 19 344 738

DRIFTSKOSTNADER 1
Lønnskostnad 2 11 908 516 11 138 603
Avskrivninger 3 130 243 278 129
Husleie, strøm  2 939 742 3 303 144
Inventar og utstyr  1 800 389 1 470 775
Honorarer 2 580 205 730 545
Kontorrekvisita  150 467 98 999
Medisinsk forbruksvare  15 932 34 151
Møter, telefon, porto  587 678 591 986
Kurs og reiser  736 342 517 662
Annonser, informasjon  242 106 163 958
Annen driftskostnad inkl. prosjektkostnader  209 676 146 847
Sum kostnader  19 301 296 18 474 799

DRIFTSRESULTAT  649 201  869 939

FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekt  101 148 88 835
Renteutgift  -63 167 -62 439
Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader  37 981 26 396

ORDINÆRT RESULTAT  687 182 896 335

ÅRSRESULTAT  687 182 896 335

OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital  687 182 896 335
Sum overføringer  687 182 896 335
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Balanse pr. 31.12.10
 Note 31.12.2010 31.12.2009
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 3 634 041 764 284
Sum varige driftsmidler  634 041 764 284
Finansielle anleggsmidler
Andel i Sameiet Meierigården Tønsberg 6 13 260 13 786
Depositum husleie 4 878 829 904 462
Sum finansielle anleggsmidler  892 089 918 248
Sum anleggsmidler  1 526 130 1 682 532

OMLØPSMIDLER
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer 1 55 140 165 552
Sum fordringer  55 140 165 552

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 5 131 838 3 968 974

Sum omløpsmidler  5 186 978 4 134 526

SUM EIENDELER  6 713 108 5 817 058

EGENSKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital  50 000 50 000
Sum innskutt egenkapital  50 000 50 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  3 610 837 2 923 655
Sum opptjent egenkapital  3 610 837 2 923 655

Sum total egenkapital 5 3 660 837 2 973 655

GJELD
Annen langsiktig gjeld  612 146 645 195

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter  786 202 868 392
Andel i sameiet Meierigården Tønsberg 6 11 062 10 044 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  1 642 861 1 319 772
Sum kortsiktig gjeld  2 440 125 2 198 208

Sum total gjeld  3 052 271 2 843 493

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  6 713 108 5 817 058

John Eivind Jensen
styreleder

Oslo, 21.3.2011
I styret for STIFTELSEN AMATHEA

Rigmor Andersen Eide
nestleder

Lars Bjørnstad
styremedlem

Samale Adan Mahammed
styremedlem

Maria B. Kvinge
styremedlem

Hildegunn Bomnes
direktør
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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 anskaffelseskost. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmilder er lavere enn 
bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart 
beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Merverdiavgift
Stiftelsen Amathea har ikke rett til MVA-kompensasjon.

Inntekter
Stiftelsens inntekter består i hovedsak av offentlige tilskudd og private pengegaver. Inntektene regnskaps-
føres når de er opptjent, altså når stiftelsen har en juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at den 
vil bli mottatt, og den kan måles med tilstrekkelig pålitelighet.

Kostnader
Kostnader sammenstilles med utgangspunkt i aktivitetene som medfører forbruk av midlene, og regnskaps-
føres når aktivitetene utføres. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og utførte aktiv-
iteter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessig kriterier.

Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kost-
nadsføres. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Stiftelsen er pliktig til å ha tjen-
estepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller 
kravene i denne loven. Ordningen omfatter 30 ansatte.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Av-
setning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
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Noter til regnskapet
Note 2 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc.

Lønnskostnader 2010 2009
Lønninger 8 294 064 8 146 796
Arbeidsgiveravgift 1 374 361 1 285 585
Pensjonskostnader 1 864 275 1 512 671
Periodiserte pensjonskostnader 66 254 -
Arbeidsgiveravgift av periodiserte pensjonskostnader 9 342 -
Andre ytelser 300 220 193 551
Sum 11 908 516 11 138 603

Gjennomsnittlig antall ansatte 27 27
Antall årsverk 21 22

Ytelser til ledende personer
Lønn direktør 695 885 634 918
Pensjonskostnader direktør 12 720 12 174
Andre ytelser direktør 7 011 6 879
Styrehonorarer 52 600 59 600

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2010 kr 68 750 inkl. mva
og kr 4 375 inkl. mva for særattestasjoner.

Note 3 – Driftsmidler

 Bygninger Inventar EDB Sum
Anskaffelseskost 1.1.10 704 000 580 817 1 181 617 2 466 434
Tilgang i året 0 0 0 -
Avgang i året 0 0 0 -
Anskaffelseskost 31.12. 704 000 580 817 1 181 617 2 466 434
Akk. avskrivninger 31.12. 84 240 566 536 1 181 617 1 832 393
Balanseført verdi 31.12. 619 760 14 281 0 634 041

Årets avskrivninger 14 080 116 163 0 130 243
Økonomisk levetid 50 år 5 - 7 år 3 år 
Avskrivningssats 2% 15-20% 33% 

Note 4 – Bundne innskudd

Bundne bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk: 431 364

Bundne bankinnskudd vedrørende depositum kontorer: 767 100

Note 5 – Egenkapital

 Stiftelses- Annen
 kapital egenkapital Sum
Egenskapital 01.01.10 50 000 2 923 655 2 973 655
Årets resultat 0 687 182 687 182
Egenkapital 31.12.10 50 000 3 610 837 3 660 837

Note 6 – Garantiansvar

Det refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Meierigården Tønsberg.
Vår andel gjeld er 11 062,-.

Andel omløpsmidler i Sameiet er inntatt i Oversikt Eiendeler og Gjeld.
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Revisors beretning 2010
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Veiledningstjeneste for gravide

Agder: Skippergt. 21, 4611 Kristiansand

Buskerud: Nedre Storgt. 16, 3015 Drammen

Hedmark/Oppland: Parkgt. 31, 2317 Hamar

Hordaland/Sogn og Fjordane: Strandgt.6, 5013 Bergen

Møre og Romsdal: Åsebøen 1-311, 6017 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

Troms/Finnmark: Stortorget 2, 9008 Tromsø

Trøndelag: Kjøpmannsgt. 16, 7013 Trondheim

Vestfold: St. Olavsgt. 22, 3112 Tønsberg

Østfold: Hancobygget, Glemmengt. 5, 1608 Fredrikstad

Oversikt over Amathea-kontorene

Felles telefonnummer:

815 32 005

www.amathea.no
post@amathea.no
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Veiledningstjeneste for gravide


