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Stiftelsen Amathea

1 I flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert 1.12.2006

Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet
Pr. 31.12.2011 er det i Stiftelsen Amathea 30 ansatte 
fordelt på 24 årsverk. Veilederne har helse/sosialfaglig 
høyskoleutdannelse. 
De er inndelt i 5 regionale team som får faglig veiled-
ning hos ekstern psykiater eller psykolog månedlig. 

Stiftelsen Amathea har fokus på helsepersonell lovens 
krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKT-løsning ble 
implementert i Stiftelsen Amathea i 2006. Den inne-
holder et elektronisk pasientjournalsystem med fel-
les timeavtalebok og landsdekkende telefonisystem. 
Tilbud om tilgjengelighet på telefon 08-20 alle hver-
dager er videreført i 2011. 

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

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i 
Norge som har veiledning overfor kvinner, som 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 fo-
kus på minoritetsgrupper.
   
De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal 
brukes mest mulig effektivt til primæroppgaven; infor-
masjon og veiledning til kvinner og par som står i en 
valgsituasjon ved uønsket graviditet. I arbeide med å 
forebygge uplanlagt svangerskap og abort har vi et 
spesielt fokus på jenter - kvinner med minoritetsbak-
grunn og deres seksuelle og reproduktive helse og 
kampen mot kjønnslemlestelse. Administrasjonen har 
vært holdt marginal, mens det har vært prioritert å op-
timalisere selve tjenestetilbudet.
 
Stiftelsen Amathea har pr. 31.12.2011 13 veilednings-
kontor. 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

Amathea Agder
Kristiansand

Amathea Hedmark/Oppland
Hamar

Amathea Oslo/Akershus og
Administrasjon og ledelse
Oslo

Amathea Øsfold
Fredrikstad

Amathea 
Hordaland/

Sogn og Fjordane
Bergen

Amathea Nordland
Bodø

Amathea Troms/Finnmark
Tromsø

Amathea Møre og Romsdal
Ålesund

Amathea Trøndelag
Trondheim

Amathea 
Rogaland
Stavanger

Amathea Buskerud
Drammen

Amathea Telemark
Skien

Amathea Vestfold
Tønsberg
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Statistikk2

I 2011 ble det gjennomført 11.210 konsultasjoner der 4905  
av klientene hadde personlig frammøte. 94 % av klientene 
var kvinner. 311 av konsultasjonene var parsamtaler3.  

Blant nyregistrerte klienter i 2011 kjenner vi alderen til  62 %. 
Blant disse klientene var 29 % i aldersgruppen 21-25 år. 13 
% var 16 – 20 år, 16 % var mellom 26 og 30 år og 20 % var 
over 30 år. 

Konsultasjonstype

Personlig frammøte
Telefon
E-post
SMS
Annen kontaktmåte

4.905
2.821

675
2.589

220

Totalt 11.210

Konsultasjonene
De fleste konsultasjonene er personlig frammøte med 
samtale på Amatheas veiledningskontorer:

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

Nye lokaler
Møre-og Romsdal sitt lokalkontor i Ålesund har vært lokali-
sert ved sykehuset i snart 20 år. Anne Margrethe Sjåvåg tok 
utfordringene og flytta til nye fine lokaler på AMFI Moa øst i 
Langelandsveien 51 høsten 2011.

Mary Anita Kjøndahl, Bodø og Randi Stokke Johnsen, Drammen har 
arbeidet i 20 år i organisasjonen og ble feiret på Hvaler da vi hadde ansat-
tesamling.

Historikk
Stiftelsen Amathea ble etablert i 
1978 under navnet Alternativ til 
Abort i Norge. I 2003 endret stiftel-
sen navn til Amathea. Høsten 2004 
vedtok stiftelsens styre å foreta en 
organisasjonsgjennomgang med 
sikte på å styrke kvaliteten på tje-
nesten, gjøre den mer kostnadsef-
fektiv og finne fram til en rasjonell 
styringsmodell. 
Nye vedtekter for stiftelsen ble ut-
arbeidet, og disse trådte i kraft 15. 
mars 2006 etter godkjenning av 
Lotteri- og stiftelsestilsynet. Sam-
me år evaluerte SINTEF Helse stif-
telsens virksomhet på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
Evalueringen ble sammenfattet i 
rapporten ”Evaluering av stiftelsen 
Amathea – en rådgivningstjeneste 
for gravide”. 

I 2006 startet Stiftelsen Amathea 
en løpende brukerundersøkelse. 
Undersøkelsen er formet av seni-
orforsker Wenche Jonassen. Re-
sultatene fra brukerundersøkelsen 
og evalueringen har vært viktige 
retningsgivere for organisasjons-
utviklingsprosessen som fortsatte i 
2011.
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Rundt 92 % syntes den de snakket med hadde 
svært stor grad eller stor grad av kunnskap om 
problemet de presenterte. Og 89 % rapporterte at 
samtalen i svært stor grad eller stor grad var til 
hjelp for dem i egen situasjon.

Resultater
De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene, 
33 % var mellom 20-24 år og nær 17 % var mellom 25-29 
år.  24 % var i aldersgruppen 16-19 år. 21 % var i alders-
gruppen over 30 år eller eldre.
86 %  var fra kvinner og 13 % fra menn. 6 skjema man-
glet informasjon om kjønn.

Halvparten svarte at de var gifte (49,8 %),  samboere  
eller hadde kjæreste. En av tre var enslig / single og om-
trent 10 % svarte at de var usikre på forholdets status 
og 44 personer oppga ingen informasjon om sivil status.

50 %  hadde  vært i kontakt med annen helsetjeneste før 
de kontaktet Amathea. 
42 % hadde ikke vært i kontakt med annen helsetjeneste 
før de oppsøkte Amathea.
26 % hadde med seg kjæreste eller samboer til samtale.

Bakgrunn for at Amathea ble oppsøkt 
Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov. 
Nesten to av tre deltagere svarte at samtalen dreier seg 
om egen graviditet . Videre var de vanligste svarene 
“ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette svanger-
skapet“, “forholdet til barnefaren/barnemoren” og “øko-
nomiske rettigheter “ som alle ble besvart av 21 % av 
deltagerne.

94 % ville anbefalt noen de kjenner i en lignende situa-
sjon å oppsøke Amathea. 

Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar, 
noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 566 svar som indike-
rer 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 sam-
talene.

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

182
91
87
49
33

32
16
15

9
6

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

Hva dreide samtalen seg om?

Gruppetilbud
Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødselforberede-
ne kurs for enslige gravide. Det ble i 2011 gjennomført 4329 
gruppekonsultasjoner for enslige gravide. 
De fleste av våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/
barn grupper i barnas 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.
Fra 2011 er det tatt i bruk evalueringsskjema til de fødsels-
forberedende kursene for enslige gravide. For slik å sikre 
kvaliteten og gi mulighet for systematisk innhenting av erfa-
ring fra kursdeltagerne for videre kvalitetssikring. Resultatet 
av undersøkelsen viser at så godt som alle deltagerne var 
fornøyde med kurset og det ble påpekt at det å møte andre i 
samme situasjon var viktig.

Frivillige
Noen få kontorer tilbyr avlastning for enslige foreldre ved 
hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2011 utgjorde 
dette 1120 timer med frivillig innsats.

Brukerundersøkelsen 2011
Marit Knapstad (Psykolog,UIB) 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. Marit 
Knapstad skriver i oppsummering av rapporten:
Nesten alle som svarte opplevde at det var satt av god tid til 
dem, at de fikk 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. 

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 undersøkel-
sen. Utvalget i undersøkelsen er 589 kvinner og menn som 
har møtt til samtale på et av Amatheas lokalkontor i løpet av 
2011. 
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.
Det ble i 2011 registret 11.210 konsultasjoner hvorav 4905 
ble gjennomført ved personlig frammøte. Sett ut i fra antall 
konsultasjoner med personlig frammøte ble det levert svar 
på brukerundersøkelsen på 10 %.
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Vi i Amathea Agder ser at stadig fl ere kvinner med 
minoritetsbakgrunn søker veiledning hos oss. Vi ser 
også at det ikke alltid handler om uplanlagt gravi-
ditet, som er vår primæroppgave. Temaer som de 
søker veiledning for omhandler likeså ofte seksualliv, 

Ragnhild Sørbotten veileder ved lokalkontoret i Agder i samtale med Temmy og Grace.

parforhold og kjønnslemlestelse. I et stadig mer fl er-
kulturelt Norge er det viktig at vi som helsepersonell 
holder oss oppdatert på hvordan andre kulturer ten-
ker om kropp, samliv og helse. 

Minoritetshelse

I sammenheng med den økende globaliseringen har Amathea 
hatt prosjekt over Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-
2011) der vi har bidradd i det viktige arbeide over hele landet. 
Safi a Y. Abdi Haase har undervist og veiledet landsdekkende, 
regionalt og lokalt og i 2011 ble det laget en rapport over hennes 
arbeide; “Kampen mot kjønnslemlestelse – en ildsjels beretning”. 
Den kan leses i sin helhet på vår nettside www.amathea.no.
Safi a har i sitt arbeide med fokus på “retten til et liv uten 
vold” vært en av våre pionerer i kampen mot kjønns-
lemlestelse. Hun sier i et intervju at prisen og smerten 
må vår generasjon tåle for at våre barn 
skal slippe å komme under kniven…;
“Vi må akseptere smerten det medfø-
rer oss som foreldre at våre barn får 
underlivsjekk, for at de skal slippe 
den smerten det vil medføre hvis de 

blir kjønnslemlestet. Men, det kommer til å ta tid. Vi må vise alvoret og at vi ikke 
kommer til å akseptere dette. Vi må ikke bare snakke, men vi må vise action. Selv 
om folk er i mot meg i forhold til denne uttalelsen så har ting skjedd.”
 
De ansatte ved våre lokalkontor har sammen med Safi a vært aktive med å søke 
å nå kvinner med minoritetsbakgrunn og det er en økning i vårt tilbud rundt om i 
landet. Det å drive grupper med kvinner fra mange nasjonaliteter, som igjen gir 
gode kulturelle møteplasser, styrker kvinnehelsen.

 
Vi i Amathea Agder ser at stadig flere kvinner med minoritetsbakgrunn søker 
veiledning hos oss. Vi ser også at det ikke alltid handler om uplanlagt graviditet, som 
er vår primæroppgave. Temaer som de søker veiledning for omhandler likeså ofte 
seksualliv, parforhold og kjønnslemlestelse. I et stadig mer flerkulturelt Norge er det 
viktig at vi som helsepersonell holder oss oppdatert på hvordan andre kulturer tenker 
om kropp, samliv og helse.  

må vår generasjon tåle for at våre barn 
skal slippe å komme under kniven…;
“Vi må akseptere smerten det medfø-
rer oss som foreldre at våre barn får 
underlivsjekk, for at de skal slippe 
den smerten det vil medføre hvis de 

blir kjønnslemlestet. Men, det kommer til å ta tid. Vi må vise alvoret og at vi ikke 
kommer til å akseptere dette. Vi må ikke bare snakke, men vi må vise action. Selv 

De ansatte ved våre lokalkontor har sammen med Safi a vært aktive med å søke 

    

  

Stiftelsen Amathea 29.11.2011 

    Kampen mot kjønnslemlestelse-en ildsjels beretning  
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Stiftelsen Amathea har gjennom sitt arbeid med 
kurdiske kvinnegrupper i Østfold ønsket å bidra til 
å gi kjønnslemlestelse i kurdiske områder fokus. 
Den 05.11.2011 arrangerte Stiftelsen Amathea i 
samarbeid med Rådet for kurdernes Rettigheter 
(RKR),  People Development Aid (PDA) og Kur-
disk delegasjon fra Norsk Folkehjelp et minisemi-
nar om tema “Tvangsekteskap og Vold mot kvin-
ner”. Miniseminaret skapte stort engasjement og 
hadde nærmere 70 deltagere. Den 26. november 
ble det arrangert “Markeringsdag mot kjønnslem-
lestelse” på Håndtverkeren Konferansesenter i 
samarbeid med Rådet for kurdernes rettigheter 
(RKR). Foredragsholdere var  Nadia Khalifa, Geir 
Borgen, Organisasjonen WADI og Islamsk Råd 
Norge. Tilstede var rundt 250 deltagere fra alle de 
forskjellige kurdiske områdene og representanter 
fra flere kurdiske organisasjoner.

Leder for Islamsk Råd Norge Mehtrab Asfar

Geir Borgen,
lege/forsker NKVTS, 

snakket om helsekonsekven-
ser ved kjønnslemlestelse.

Forskning og fagutvikling

Flere av veilederne er i gang med relevante videre-
utdanninger der flere har tatt mastergrad. Som ledd i 
Stiftelsens bidrag til forskning og fagutvikling har, med 
finansering av Helsedirektoratet, dr. Asma Abedin sin 
Master of Philosophy degree in International Commu-
nity Health, University of Oslo
Målet med studien var å undersøke kunnskap, holdnin-
ger og praksis om familieplanlegging blant sørasiatiske 
innvandrerkvinner (13-45 år) i Oslo, Norge. Det ble gjen-
nomført en kvantitativ studie fra august 2010 til desem-
ber 2010 blant 309 kvinner, hvor 23,3 % var rekruttert 
fra helsestasjoner, og 76,3 % fra sørasiatiske innvan-
drersamlingssteder.
Blant de 309 respondentene, var en tredjedel fra Pakis-
tan, 72,5 % var første generasjon innvandrerkvinner. Av 
respondentene var 73,8 % gift, 62,1 % hadde mindre 
enn 12 års utdanning og 41 % var mellom 20-30 år. 
58,6 % (181) av kvinnene viste at de har mangel på 
kunnskap om familieplanlegging, mens 41,4 % (128) 
har gjennomsnittlig kunnskap. 62,5 % fikk informasjon 
om familieplanlegging fra sine familiemedlemmer og 
venner, bare 33 % av kvinnene hadde fått seksualun-
dervisning på skolen. 79,6 % hadde aldri hørt om sek-
suelt overførbare sykdommer som klamydia. 68,9 % av 
respondentene brukte prevensjonsmidler. 

Undersøkelsen viser at det fortsatt er utfordringer og 
kulturelle barrierer når det gjelder å ta imot informasjon 
fra det norske samfunn. Det er derfor fortsatt behov for 
sensitive og kulturelle tiltak for å bedre den seksuelle 
helsen.
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Primærforebygging og undervisning

Amathea Trøndelag ved 
f.v. Runa Munkegård, Berit 
Helde og Hege Follestad.

I samarbeid med Fylkes-
mannen i Sør-Trøndelag 
og St. Olavs Hospital 
hadde lokalkontoret i 
Trøndelag en vellykket 
konferanse 6. oktober. 
Blant foreleserne var 
forsker/ Phd Anneli Kero 
fra Umeå universitet på 
tema; “Abort, en tabu-
belagt rettighet”.

Charlotte Andersen har arbeidet aktivt for at Stiftelsen 
Amathea skulle være tilgjengelig i Sosiale Media i 2011., 
det er  utarbeidet en Media Strategi som tar utgangspunkt 
i å være synlig i de mest bruke kanalene og Stiftelsen 
Amathea hatt tilstedeværelse i;

Gjennom hele 2011 har Stiftelsen Amathea arbeidet aktivt utadrettet over hele landet for å nå ut med informasjon om tilbu-
det til studenter. Den utadrettede  virksomheten har bestått av å være synlig på campus gjennom plakater, klistremerker og 
brosjyrer, samt å spre informasjon gjennom tillitsvalgte, studentrepresentanter, helsetjenesten for studenter og andre som 
møter studenter i det daglige, som karriererådgivere. Stiftelsen amathea var også tilstede på Norsk Studentorganisasjon 
(NSO) som observatører for å møte både nasjonalt, regionalt og lokalt valgte studentrepresentanter.
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I februar 2009 ble fi lmen og undervisningsopplegget Et 
vanskelig valg ferdigstilt og sendt ut til alle Amatheakonto-
rene. 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 helse-
søstre og andre samarbeidspartnere
Våre veiledere har i 2011 samlet erfaringer fra det nye un-
dervisningsopplegget. Totalt har 5687 fått undervisning. 

Veilederne Maria B.Kvinge 
og Marit Abrahamsen fra 
lokalkontoret i Rogaland har 
hatt stor glede av å under-
vise ungdomsskoleelever i 
Rogaland

. Arbeidet med digitaliseringen av undervisningsmaterialet 
“Et vanskelig valg” kom i gang  i 2011. Materialet ble om-
arbeidet fra perm og DVD til digital nettressurs, og endret 
navn til www.ungoggravid.no. Etter digitaliseringen av fi l-
men og permen ble materialet oversatt og er nå tilgjengelig 
på norsk, engelsk, somali og spansk. Det digitale undervis-
ningsmaterialet kan brukes i sin helhet eller oppdelt i tema. 
Trailer for fi lmen og alle kapitler er også tilgjengelige på 
YouTube.
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Oslo, 15. mars 2012

Styrets årsberetning 2011
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 arbeide
Det er i 2011 avholdt 6 styremøter og behandlet 24 saker. 
Det ble også foretatt valg av nye medlemmer og varamed-
lemmer til styre. Inger Sandanger fra Region Nord og Elvis 
Chi Nwosu fra Region Sør-Øst med vara Gunn Britt Eikjok 
Andreassen og Lars Erik Flatø.
I 2011 ble Rådet for stiftelsen Amathea avviklet og det ble 
endret vedtekter av Lotteri- og Stiftelsestilsynet av 13. april 
2011.
I 2011 ble det avholdt to samlinger med alle ansatte, en før 
sommeren og en på høsten.

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 Stiftelsen Amathea 
med på markeringsdag med seminar mot vold mot kvinner 
i samarbeide med kurdiske organisasjoner med gjester fra 
Kurdistan.

Fortsatt drift
Styret legger til grunn fortsatt drift for stiftelsen.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stif-
telsens eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Spesielle forhold
Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller 
andre skader som skyldes forhold som har tilknytning til virk-
somheten. Stiftelsen driver ikke virksomhet som forurenser 
det ytre miljø.
Sykefraværet i 2011 var samlet på 14,8 % med et korttids-
fravær på 3,2 %.
Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har 
sammenheng med virksomhetens art. 

Rigmor Andersen Eide
nestleder

Inger Sandanger
styremedlem

Elvis Chi Nwosu
styremedlem

John Eivind Jensen
styreleder

Maria B. Kvinge
styremedlem

Hildegunn Bomnes
direktør

Fra venstre Inger Sandanger, Maria B.Kvinge (annsatterepr), Rigmor Andersen Eide, John Eivind 
Jensen ( styreleder) og Elvis Chi Nwosu                                                                            



 Note
INNTEKTER 1
Tilskudd fra stat 
Tilskudd fra fylker/helseforetak 
Tilskudd fra kommuner 
Private gaver og andre inntekter 
Annen driftsinntekt 
Sum inntekter 

DRIFTSKOSTNADER 1
Lønnskostnad 2
Avskrivninger 3
Husleie, strøm 
Inventar og utstyr 
Honorarer 2
Kontorrekvisita 
Medisinsk forbruksvare 
Møter, telefon, porto 
Kurs og reiser 
Annonser, informasjon 
Annen driftskostnad inkl. prosjektkostnader 
Sum kostnader 

DRIFTSRESULTAT 

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

ORDINÆRT RESULTAT 

ÅRSRESULTAT 

OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital 
Sum overføringer 
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Resultatregnskap 2011

 2011

15 444 000
1 832 300
1 483 618
1 367 303

270 670
20 397 591

13 071 237
28 361

3 247 798
1 353 971

454 826
120 963
19 073

542 366
746 580
229 263
225 610

20 040 048

357 543

142 276
-60 601
81 675

439 218

439 218

439 218
439 218

2010

15 465 000
1 582 500
1 625 234 
1 082 533

195 230
19 950 497

11 908 516
130 243

2 939 742
1 800 389

580 205
150 467
15 932

587 678
736 342
242 106
209 676

19 301 296

649 201

101 148
-63 167
37 981

687 182

687 182

687 182
687 182



 Note
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 3
Sum varige driftsmidler 
Finansielle anleggsmidler
Andel i Sameiet Meierigården Tønsberg 6
Depositum husleie 4
Sum finansielle anleggsmidler 
Sum anleggsmidler 

OMLØPSMIDLER
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer 1
Sum fordringer 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4

Sum omløpsmidler 

SUM EIENDELER 

EGENSKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital 
Sum innskutt egenkapital 

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 
Sum opptjent egenkapital 

Sum total egenkapital 5

GJELD
Annen langsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter 
Andel i sameiet Meierigården Tønsberg 6 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 
Sum kortsiktig gjeld 

Sum total gjeld 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 
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Balanse pr. 31.12.11
 31.12.2011

605 680
605 680

14 420
932 865
947 285

1 552 965

9 810
9 810

5 107 763

5 117 573

6 670 538

50 000
50 000

4 050 055
4 050 055

4 100 055

587 824

775 445
10 562

1 196 652
1 982 659

2 570 483

6 670 538

 31.12.2010

634 041
634 041

13 260
878 829
892 089

1 526 130

55 140
55 140

5 131 838

5 186 978

6 713 108

50 000
50 000

3 610 837
3 610 837

3 660 837

612 146

786 202
11 062

1 642 861
2 440 125

3 052 271

6 713 108

John Eivind Jensen
styreleder

Oslo,15.03.2012
I styret for STIFTELSEN AMATHEA

Rigmor Andersen Eide
nestleder

Maria B. Kvinge
styremedlem

Hildegunn Bomnes
direktør

Inger Sandanger
styremedlem

Elvis Chi Nwosu
styremedlem
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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 
aktiviteter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessig kriterier.

Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen 
kostnadsføres. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Stiftelsen er pliktig til å ha 
tjenestepensjonsordning 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. 
Avsetning 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 2011 2010
Lønninger 9 087 211 8 294 064
Arbeidsgiveravgift 1 508 838 1 374 361
Pensjonskostnader 2 201 819 1 864 275
Periodiserte pensjonskostnader - 66 254
Arbeidsgiveravgift av periodiserte pensjonskostnader - 9 342
Andre ytelser 273 369 300 220
Sum 13 071 237 11 908 516

Gjennomsnittlig antall ansatte 30 27
Antall årsverk 24 21

Ytelser til ledende personer
Lønn direktør 700 976 695 885
Pensjonskostnader direktør 13 333 12 720
Andre ytelser direktør 6 908 7 011
Styrehonorarer 71 600 52 600

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2011 kr 83 750 inkl. mva
og kr 7 500 inkl. mva for særattestasjoner.

Note 3 – Driftsmidler

 Bygninger Inventar EDB Sum
Anskaffelseskost 1.1.11 704 000 580 817 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. 98 320 580 817 1 181 617 1 860 680
Balanseført verdi 31.12. 605 680 0 0 605 680

Årets avskrivninger 14 080 14 281 0 28 361
Økonomisk levetid 50 år 5 - 7 år 3 år 
Avskrivningssats 2% 15-20% 33% 

Note 4 – Bundne innskudd

Bundne bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk: 422 701

Bundne bankinnskudd vedrørende depositum kontorer: 831 816

Note 5 – Egenkapital

 Stiftelses- Annen
 kapital egenkapital Sum
Egenskapital 01.01.11 50 000 3 610 837 3 660 837
Årets resultat 0 439 218 439 218
Egenkapital 31.12.10 50 000 4 050 055 4 100 055

Note 6 – Garantiansvar

Det refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Meierigården Tønsberg.
Vår andel gjeld er 10 562,-.

Andel omløpsmidler i Sameiet er inntatt i Oversikt Eiendeler og Gjeld.



15Årsrapport 2011Stiftelsen Amathea

Revisors beretning 2011
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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: 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

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

Veiledningstjeneste for gravide

www.amathea.no
post@amathea.no

STIFTELSEN AMATHEA 
www.amathea.no 

ÅRSRAPPORT 

2007 

Årsrapport 2006

Stiftelsen Amathea

Veiledningstjeneste for gravide

Da jenta mi fortalte at hun var gravid følte jeg at alle fremtidsdrømmene 
mine ble knust. Det var en skikkelig tøff tid. Heldigvis klarte Hege og 

jeg å snakke om det. Det vet jeg at jeg har tjent på i ettertid.
Hvis jeg skal komme med et råd til andre i en slik situasjon, 

så må det bli å ta deg tid til å tenke grundig gjennom det 
og prate om det. Det er viktig at du tar deg tid,

 for avgjørelsene gjelder for hele livet ditt.
 

Hilsen Thomas,klient 
hos Stiftelsen Amathea


