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Nok et meningsfylt år er  tilbakelagt.

Å være leder for en landsdekkende organisasjon 
med 13 kontorer, som gir et gratis lavterskeltil-
bud til kvinner og par innen rammen for folke-
helsefremmende virksomhet er et privilegium. 

Kompetansen som er bygd opp i organisa-
sjonen over tid, har gjort at våre veiledere er 
etterspurte samarbeidspartnere i mange sam-
menhenger og også ved gjennomføringen av  
samhandlingsreformen. Det er mye energi i 
Amathea, god energi  som nettopp kommer av 
sterk faglighet, stimulerende utviklingsarbeid 
og  høy grad av opplevd mening i arbeidet. 
Det er godt å se at den psykososiale undersø-
kelsen viser at de ansatte trives til tross for alle 
utfordringene de står i ved våre små lokalkontor. 
Samtidig skal det ikke underslås at et desentrali-
sert tilbud også medfølger faglige, personlige og 
økonomiske kostnader.

Et stipend fra Virke og en større gave, ga oss 
mulighet til å reise til København på stu-
dietur. Det var en flott erfaring å få mulig-
het til å sammenligne og drøfte vårt arbeid 
med fagpersoner som arbeider innen sam-
me områder i Danmark.  En viktig og spen-
nende oppgave vi står ovenfor er arbeidet  
med å forebygge uplanlagte graviditeter blant 
kvinner med minoritetsbakgrunn, og dermed 
bidra til å sikre denne gruppen en likeverdig 
helsetjeneste.
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Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste1)  som arbeider i henhold til Lov om svan-
gerskapsavbrudd.

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 til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinne-
helse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.
         (Stiftelsen Amatheas vedtekter §2)

Stiftelsen Amathea

Stiftelsen Amatheas tjenestetil-
bud er et supplement til helsetje-
nesten som arbeider med å opp-
fylle retten kvinner og par har til 
informasjon og veiledning med 
hjemmel i lov om svangerskapsav-
brudd. 

Stiftelsen Amathea er den eneste 
virksomheten i Norge som har vei-
ledning overfor kvinner, som har 
blitt uplanlagt gravide, som pri-
mæroppgave. Driften finansieres 
hovedsakelig gjennom tilskudd 
fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet med delfinansering fra  de 
regionale helseforetakene, fylke-
ne og kommunene. Det fremgår 
av Regjeringens ”Handlingsplan 
for forebygging av uønsket svan-
gerskap og abort 2010-2015” at 
Stiftelsen Amathea skal inneha en 
rolle i forebygging av uønskede 
svangerskap og abort med et spe-
sielt fokus på minoritetsgrupper.
De ressurser som Stiftelsen Ama-
thea disponerer, skal brukes 

mest mulig effektivt til primær-
oppgaven; informasjon og veiled-
ning til kvinner og par som står i 
en valgsituasjon ved uønsket gra-
viditet. I arbeidet med å forebygge 
uønsket svangerskap og abort har 
vi et spesielt fokus på jenter - kvin-
ner med minoritetsbakgrunn og 
deres seksuelle og reproduktive 
helse og kampen mot kjønnslem-
lestelse.

Administrasjonen har vært holdt 
marginal, mens det har vært pri-
oritert å optimalisere selve tjenes-
tetilbudet. 

Stiftelsen Amathea har pr. 
31.12.2012 13 veiledningskontor. 
Stiftelsens administrasjon er lo-
kalisert i Oslo og ledes av direktør 
Hildegunn Bomnes. 

Verdigrunnlag

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

Motto:
Gravid og usikker? 
Ditt valg – dine verdier.

Verdi:
Brukerne blir møtt med respekt og anerkjennelse av profesjonelt 
helsepersonell. Den samme respekt og anerkjennelse skal også 
gjennomsyre organisasjonen innad.
              (Stiftelsen Amatheas vedtekter §3)

1)I flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert 1.12.2006
2) www.amathea.no

Historikk
Stiftelsen Amathea ble etablert i 
1978 under navnet Alternativ til 
Abort i Norge. I 2003 endret stiftel-
sen navn til Amathea. Fra 2005 ble 
det gjennomført en organisasjons-

gjennomgang med sikte på 
å styrke kvaliteten på tje-

nesten, gjøre den mer kostnads- 
effektiv og finne fram til en rasjo-
nell styringsmodell. Nye vedtekter 
for stiftelsen ble vedtatt og trådte i 
kraft 15.mars 2006 med endringer 
i 2011 etter godkjenning av Lotteri 
og stiftelsestilsynet. I 2006 ble 

stiftelsen evaluert av SINTEF - 
Rapporten” Evaluering av stiftelsen 
Amathea - en rådgivningstjeneste 
for gravide” er tilgjengelig på nett.2) 
I 2006 startet Stiftelsen Amthea en 
løpende brukerundersøkelse.
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Pr. 31.12.2012 er det i Stiftelsen 
Amathea 29 ansatte fordelt på 
23 årsverk. Veilederne har helse/
sosialfaglig høyskole- og uni-
versitetsutdannelse. De er inn-
delt i 5 regionale team som får 
faglig veiledning hos ekstern  

psykiater eller psykolog månedlig. 
Stiftelsen Amathea har fokus 
på helsepersonelllovens krav til 
faglig forsvarlighet. En helhetlig 
IKT-løsning ble implementert i 
Stiftelsen Amathea i 2006. Den 
inneholder et elektronisk pasi-

entjournalsystem med felles ti-
meavtalebok og landsdekkende 
telefonisystem. Tilbud om tilgjen-
gelighet på telefon 08.00-20.00 
alle hverdager er videreført i 2012. 

Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet

Studietur til København i juni 2012 med spennende møter med Sundhetsstyrelsen og Sex og Politikk. Nesten alle ansatte benyttet 
muligheten til å delta på studieturen.

Studietur til København

Den 11. – 13. juni 2012 var det 
klart for ansattesamling med 
faglig påfyll fra både eksterne 
og interne foredragsholdere, 
gruppearbeid og teambuilding. 
Nesten alle ansatte i Stiftelsen 
Amathea benyttet muligheten til 

å delta på studieturen til Køben-
havn hvor programmet besto av 
lærerike møter med Sundhets-
styrelsen og Sex og Politikk. På 
båtturen frem og tilbake var det 
lagt opp til et intensivt program 
med erfaringsutveksling fra lo-

kale prosjekter og gruppearbeid.  
Å styrke “vi” følelsen i en organi-
sasjon med kontorer spredt fra 
nord til sør, og øst til vest i landet 
er verdifullt for trivselen i organi-
sasjonen.
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Statistikk2 
I 2012 ble det gjennomført 10.883  
konsultasjoner der 4439  av klien-
tene hadde personlig frammøte. 
97 % av klientene var kvinner. 307 av 
konsultasjonene var parsamtaler.3  

Blant nyregistrerte klienter i 2012 
kjenner vi alderen til  61 %. Blant 
disse klientene var 17 % i alders-
gruppen 21-25 år. 12 % var 16 – 
20 år, 11 % var mellom 26 og 30 år 
og 16 % var over 30 år mens 38 % 
hadde ukjent fødselsdato. 

Konsultasjonene
De fleste konsultasjoner er per-
sonlig frammøte med samtale på  
Amatheas veiledningskontorer:

  Konsultasjonstype
  Personlig frammøte 4439
  Telefon   2741
  E-post      690
  SMS   2879
  Annen kontaktmåte 13132
  Totalt   10881

Gruppetilbud
Et av oppfølgingstilbudene hos 
Amathea er fødselforberedende 
kurs for enslige gravide. Det ble 
i 2012  gjennomført  5636  grup-
pekonsultasjoner for enslige gra-
vide. De fleste av våre lokalkontor 
viderefører gruppene med  mor/
barn grupper i barnets første  

leveår. Gruppene tilpasses beho-
vene lokalt. Eksempel på dette er  
fødselsforberedende kurs for gra-
vide asylsøkende og flyktninger 
der også tolker for flere språk er 
involvert.

Frivillige
Et par kontorer tilbyr avlastning 
for enslige foreldre ved hjelp av 
frivillige barnevakter og besøks-
hjem. I 2012 utgjorde dette 120  
timer med frivillig innsats.

  2) Fra Pasientadministrativt system HsPro

  3) Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen journal, men registrert som parsamtale.

Marit Knapstad (Psykolog,UIB) 
har tilrettelagt for innføringen av 
informasjonen fra brukerunder-
søkelsen til statistisk programva-
re, rensking av data og produk-
sjon av deskriptive resultater og 
analyser samt produksjon av rap-
porten. 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 brukerunder-
søkelsen er å få informasjon om 
hva brukerne av Amathea me-
ner om tjenesten de blir tilbudt. 
I tilbakemeldingsskjemaet blir 
brukerne bedt om å gi noe bak-
grunnsinformasjon om seg selv, 
sin vurdering av samtalen/e og 
hva de syntes de fikk ut av kontak-
ten med Amathea. Det er frivillig 
for deltakerne å delta i undersø-
kelsen. Utvalget i undersøkelsen 
er 623 kvinner og menn som har 
møtt til samtale på et av Amatheas 

lokalkontor i løpet av 2012. Det er 
ukjent hvor mange spørreskjema-
er som er administrert, det er der-
for ikke mulig å gjøre vurdering 
om hvor stor andel av deltagerne 
som gir tilbakemelding.

Det ble i 2012 registret 10.883 
konsultasjoner hvorav 4439 ble 
gjennomført ved personlig fram-
møte. Sett ut i fra antall konsulta-
sjoner med personlig frammøte 
ble det levert svar på brukerun-
dersøkelsen på 24,3 % av Ama-
theas brukere i 2012.

Brukerundersøkelsen 2012
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Resultater 
De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene; 31 % var mellom 20-24 år og nær 18 % var mel-
lom 25-29 år.  22 % var i aldersgruppen 16-19 år. 24 % var i aldersgruppen over 30 år eller eldre. 84 %  
var fra kvinner og 16 % fra menn. 6 skjema manglet informasjon om kjønn.

Halvparten svarte at de var gifte ( 55 %),  samboere  eller hadde kjæreste. En av tre var enslig / single  
(35 %) og under 10 % svarte at de usikre på forholdets status og 6 personer oppga ingen informasjon 
om sivil status.

55 %  hadde  vært i kontakt med annen helsetjeneste før de kontaktet Amathea. 
45 % 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. Godt over halvparten av deltagerne svarte 
at samtalen dreier seg om egen graviditet . Videre var de vanligste svarene “ ulike aspekter ved valg 
om å avbryte / fortsette svangerskapet “, “ forholdet til barnefaren/ barnemoren” og “økonomiske ret-
tigheter “ som alle ble besvart av 16 og 19  % av deltagerne.

94 % ville anbefalt noen du kjenner i en lignede situasjon å oppsøke Amathea.

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.

Hva dreide samtalen seg om N % r
Ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette svangerskapet 524 86
Forholdet til barnefaren/barnemoren 100 16
Økonomiske rettigheter 100 16
Forholdet til familien 48 8
Annet, spesifiser 33 6

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

Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar, noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 566 svar 
som indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere forhold for de fleste. Svarene i tabellen 
over viser at hele 21 % nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller fullføre svangerskapet. Øko-
nomiske rettigheter og forholdet til barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 32 % av samtalene.



Årsrapport 20128

Det digitaliserte undervisnings-
verktøyet “Ung og gravid” blir 
brukt landsdekkende som under-
visningsmateriell. Målgruppen 
er ungdomsskole og 1. klasse på  
videregående skole. I 2012 ble 

det gjennomført 5071 undervis-
ningstimer. Filmen viser situasjo-
ner fra både jente- og gutteper-
spektiv, og gir rom for refleksjon 
rundt bruk av kondom og det 
eksistensielle valget for begge 

kjønn, med fokus på trygg seksu-
ell helse. Materialet er tilgjengelig 
gratis på fem forskjellige språk fra 
nettsiden www.ungoggravid.no

Russens dag på Tusenfryd
I 2012 har det vært satset på utad-
rettet virksomhet. Et av tiltakene har 
vært oppsøkende virksomhet mot 
Russen og tilstedeværelse på ung-
dommens egne arenaer med stan-
der, brosjyrer, plakater og klistre-
merker. Blant annet ved Sisterhood, 
UngInfo, Riverside, m.m. 
Under Russens Dag på Tusenfryd 
stilte Amatheas  veiledere opp på 
bilder, viste en tydelig profilering og 
delte ut kondomer og brosjyrer. Til-
stedeværelsen ble positivt mottatt 
og det gikk godt over 5000 kondo-
mer med til utdeling.

Primærforebygging og undervisning

Veileder Kristin Berke fra Amathea Oslo omkranset av russen på Tusenfryd.
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Safia Abdi Haase

ligere år, med undervisning ba-
sert på  sin kulturkompetanse og 
kompetanse innen kvinnehelse 
og kjønnsbasert vold generelt, og 
kjønnslemlestelse spesielt. Hun 
har gjennom sine grupper og kurs 
møtt flere hundretalls kvinner og 
menn. I år har Stiftelsen Amathea 
hatt et spesielt fokus på Østfold 
der det har vært arrangert flere 
nettverksgrupper og konferanser, 
både for helsepersonell og fag-
personer, og direkte i møte med 
målgruppen.

Stiftelsen Amathea har hatt pro-
sjekt over Handlingsplan mot 
kjønnslemlestelse (2008-2011) 
der vi har bidratt i det viktige 
arbeidet. Safia Abdi Haase har 
arbeidet landsdekkende, regi-
onalt og lokalt. Hun har i 2012 
fått et regionalt tilskudd fra IMDI, 
og har dette året bland annet 
arbeidet med en felles konfe-
ranse. Safia har også i 2012 reist 
rundt i hele landet og undervist. 
Safia Abdi Haase har fortsatt sitt 
landsdekkende arbeid fra tid- 

Samarbeidsnettverk mot seksualisert vold mot kvinner

Den 24. november 2012 ble den 
årlige markeringen mot Vold 
mot kvinner avholdt. Konferan-
sen i 2012 var et samarbeidspro-
sjekt mellom Selam etiopiske 
kvinneforening, Maridadi  Nett-

verk i Norge, Norsk Folkehjelp, 
Det norske rådet for kurdernes 
rettigheter (RKR) og Stiftelsen 
Amathea. Programmet besto av 
internasjonale og norske fore-
dragsholdere og hadde fokus på 

arrangørene sine områder  og det 
arbeid som gjøres der. Tilstede 
var over 200 deltagere og mat og 
kulturelle innslag fra flere verdens-
deler representert.

Minoritetshelse  
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Samhandling

Ingunn Sylte Kolset, Jordmor, fagkoordinator Trondheim kommune. Turid Furnes, Fagansvarlig, St. 
Olavs hospital, Gyn.pol. Berit Helde, Cand. polit./veileder Amathea. Gry Stålsett, spesialpsykolog 
Modum Bad. Jorunn Lervik, Fylkeshelserådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Runa Solberg Mun-
kegård, Master i rådgivning/veileder, Amathea. Hege Follestad, Psyk. sykepleier/veileder, Amathea

Konferansen  
“Utfordrende samtaler” 
Konferansen den 8.11.2012 i 
Trøndelag ble åpnet av samhand-
lingsdirektør Tor Åm ved St. Olavs 
Hospital.

Gry Stålsett satte fokus bl.a. på 
emosjonell førstehjelp. Konferan-
sen hadde 100 deltagere. Som 
tidligere år var Amathea med 
på lage denne viktige konferan-
sen for samhandlingsmøter for 
et mangfold av yrkesgrupper fra 
helse-og sosialetaten i Trondheim.

Under Folkehelsekonferansen 
4. og 5. oktober 2012 var “Sosia-
le ulikheter i helse” hovedtema.  
Stiftelsen Amathea var her repre-
sentert med stand og deltagelse 
ved bl.a. Charlotte Andersen.

Hun hilste på helseminister Jonas 
Gahr Støre og samtalte med flere 
sentrale politikere. Tilstede ved 

konferansen var rådmenn, folke-
valgte, rådgivere, planleggere, 
folkehelsekoordinatorer, helse-
personell samt ansatte i sentral-
forvaltningen, forskere, lærere 
på alle nivåer, studenter fra høy- 
skoler og universiteter, medarbei-
dere i frivillige organisasjoner og 
andre med interesse for folkehel-
searbeid.

Folkehelsearbeid

Kontoret i Hamar er at av Stiftelsen 
Amatheas kontor hvor det kun er 
ansatt en person. Likevel balanse-
res driften her på en slik måte at 
primæroppgaven med valgsamta-
ler blir ivaretatt, i tillegg til å drive 
utadrettet virksomhet i form av 
prosjekter og kvinnegrupper ved 
Asylmottak i fylket. Dette bidrar til 
å skape et bredt tilbud som er fag-
lig sterkt og samtidig kultursens-
itivt. Kvinnegruppene har i 2012 
hatt fokus på empowering og rett 
til å bestemme over egen kropp.

http://www.freefileconvert.com/converted/51403700a9ebe/hamar.pdf

13.03.13 09:21

Lokale prosjekt

Veileder Bente Nymoen, fra Amathea Hedemark er nr 2 fra venstre sammen med ei 
kvinnegruppe fra et asylmottak.
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Kontoret i Drammen har utvidet 
tilbudet til annenhver onsdag 
også å ha fysisk tilstedeværelse 
i Hønefoss, gjennom samarbeid 
med Helsestasjonen. Dette gir 
bedre dekning av et vidstrakt 
område, samt lettere tilgjenge-
lighet for klientene. Kontoret har 
også satset på å profilere seg ved 
tydelig deltagelse på sosiale mø-
tepunkter for lokalbefolkningen 
slik som Elvebreddefestivalen.

Amatheas tilbud i et langstrakt land
Flere av Norges fylker sprer seg 
geografisk over store områder. 
Det er her en utfordring både 
å drive utadrettet virksomhet 
for å spre informasjon om at til-
budet finnes og samtidig være 
lett tilgjengelige for innbyggere 
utenfor de største byene, hvor 
kontorene er lokalisert. Spesielt 
er dette en utfordring i forhold 
til små ressurser (i form av få an-

satte) ved hvert kontor, og det 
må kontinuerlig legges opp gode 
strategier for å balansere mellom 
utadrettet virksomhet og høy til-
gjengelighet ved kontoret. I den 
forbindelse brukes vår hjemme-
side og sosiale medier til å infor-
mere om kortvarige endringer av 
åpningstider, for slik å gi et mest 
mulig fleksibelt og samtidig fag-
lig sterkt tilbud som når ut til alle.

App
Stiftelsen Amathea har utviklet 
sin egen APP for nedlasting.  
Gjennom app´en kan privat- 
personer og fagpersoner få til-
gang til undervisningsmateriale, 
kontaktinformasjon, artikler og 
fagstoff, samt nyheter om kurs, 
konferanser og arrangement. 
Det er også mulig å booke time 
via App´en

Last 
ned her

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

Veiledene Inger Pedersen og Edel B. Sørlie
fra Amathea Troms på besøk i Hammerfest. 

Veileder Vivi Skreppedal fra lokalkontoret i Buskerud. 
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Styrets årsberetning 2012

Styret

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

Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende 
kvinnehelsetilbud med 13 kontorer og administra-
sjon i Oslo. Tjenestetilbudet oppfyller retten kvinner 
har til informasjon og veiledning med hjemmel i 
Lov om svangerskapsavbrudd. Virksomheten finan-
sieres hovedsakelig gjennom tilskudd over stats-
budsjettet. I Regjeringens Handlingsplan “ Forebyg-
ging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015 
– strategier for bedre seksuell helse” framgår det at 
Stiftelsen Amathea skal inneha en sentral rolle i det-
te arbeidet.

Styrets arbeide
Det er i 2012 avholdt 3 styremøter og behandlet 
13 saker. I 2012 ble det avholdt to samlinger med 
alle ansatte, en studietur til København i juni og en 
i november. Stiftelsen Amathea har de siste årene 
arbeidet med å møte innvandrerkvinner, særlig 
med fokus mot reproduktiv helse, også innbefat-
tet arbeid mot kjønnslemlestelse. I samarbeid med  

andre organisasjoner var Stiftelsen Amathea med 
på markeringsdag med seminar mot vold mot kvin-
ner  24.november 2012. Fortsatt drift; Styret legger 
til grunn fortsatt drift for stiftelsen. Styret mener at 
årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsen 
eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Stif-
telsen Amatheas drift har gått med et underskudd 
på kr 1.036.484.- i 2012. Dette skyldes en kombina-
sjon av økte lønnskostnader og reduserte tilskudd 
fra det offentlige. Dersom tilskuddsnivået ikke økes 
vil det kunne få konsekvenser for Amatheas drifts-
nivå i femtiden. Spesielle forhold ;Det har ikke fore-
kommet skader som skyldes ulykker eller andre 
skader som skyldes forhold som har tilknytning til 
virksomheten. Stiftelsen driver ikke virksomhet som 
forurenser det ytre miljø. Sykefraværet i 2012 var 
samlet på 5 % med et korttidsfravær på 3 %. Stiftel-
sen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har 
sammenheng med virksomhetens art. 
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Gravid og usikker?
Det er ditt valg!

Hos Stiftelsen Amathea får du tilbud om veiledning 
og gratis graviditetstest. 

Ring oss alle virkedager mellom 08–20 på
815 32 005, www.amathea.no
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www.amathea.no
post@amathea.no

Felles telefonnummer: 

815 32 005

Oversikt over Amathea-kontorene

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: 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
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App
Stiftelsen Amathea har utviklet 
sin egen APP for nedlasting.  
Gjennom app´en kan privat- 
personer og fagpersoner få til-
gang til undervisningsmateriale, 
kontaktinformasjon, artikler og 
fagstoff, samt nyheter om kurs, 
konferanser og arrangement. 
Det er også mulig å booke time 
via App´en
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Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/


