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Å være leder for en organisasjon med 13 kontorer 
med høyt kvalifiserte og dedikerte medarbeidere 
er et privilegium. Det kan være en utfordring å få 
alle til å kjenne seg som en organisasjon, men vi 
enes i et engasjement om å tilby et lavterskel, gratis 
refleksjonsrom for kvinner og par som opplever 
usikkerhet og ambivalens. 

Det er mye god energi i Amathea, god energi som 
nettopp kommer av sterk faglighet, stimulerende 
utviklingsarbeide og høy grad av opplevd mening i 
arbeidet.

2014 har vært et innholdsrikt, krevende og svært 
inspirerende år. Vi opplevde den store glede og ære 
at en av våre ansatte ble slått til Ridder av første 
klasse av St. Olavs Orden for sitt utrettelige arbeid 
for kvinner og barns livsvilkår. Safia Abdi Haase har 
vært tilknyttet organisasjonen i ti år og er en sterk, 
troverdig og tydelig stemme i kampen mot vold mot 
kvinner generelt, og kampen mot kjønnslemlestelse 
spesielt. I tillegg til sitt omfattende utadrettede 
arbeid har hun tilført, og tilfører stadig, kunnskap 
til sine kolleger i Amathea slik at vi alle blir bedre 
rustet til å ta i mot det mangfoldet av kvinner som vi 
kommer i kontakt med på en sensitiv og profesjonell 
måte.

I 2014 ble det besluttet at SUSS skulle bli en del av 
Amathea. Ved å slå sammen de to fagmiljøene blir 
administrasjonen effektivisert, og vi får en bredere 
faglig forankring innenfor seksuell og reproduktiv 
helse. For Amathea innebærer dette en økt innsats 
på forebyggende ungdomshelse fremover. Som en 
konsekvens av sammenslåingen med SUSS har det 
blitt arbeidet frem nye vedtekter som reflekterer 
nye fokusområder.
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Etter koferansen «Ung fremtidshelse i nord» ble det 
besluttet å overstette Amatheas materiell til samisk. 

Dette året har også mye tid gått med på overgang 
til ny arbeidsgiverforening og til ny pensjonsordning. 
Dette er nå vel i havn, og vi ser fremover mot et 
nytt år med fokus på ungdomshelse og videre 
tjenesteutvikling i 2015.
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Stiftelsen Amathea

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

Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet
Pr. 31.12.2014 er det i Stiftelsen Amathea 28 ansatte fordelt 
på 22 årsverk. Veilederne har helse/ sosialfaglig høyskole- 
og universitetsutdannelse. De er inndelt i 5 regionale team 
som får faglig veiledning hos ekstern psykiater eller psyko-
log månedlig. Stiftelsen Amathea har fokus på helseperso-
nelloven sine krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKT-
løsning ble implementert i Stiftelsen Amathea i 2006. Den 
inneholder et elektronisk pasient journalsystem med felles 
timeavtalebok og et landsdekkende telefonisystem. Tilbud 
om tilgjengelighet på telefon 08.00-20.00 alle hverdager er 
videreført i 2014.

 

Historikk
Stiftelsen Amathea ble etablert i 1978 under navnet Al-
ternativ til Abort i Norge. I 2003 endret stiftelsen navn til 
Amathea. Fra 2005 ble det gjennomført en organisasjons- 
gjennomgang med sikte på å styrke kvaliteten på tjenesten, 
gjøre den mer kostnadseffektiv og inne fram til en rasjonell 
styringsmodell. Nye vedtekter for stiftelsen ble vedtatt og 
trådte i kraft 15. mars 2006 med endringer i 2011 etter god-

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er et supplement til hel-
setjenesten 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 gra-
vide, som primæroppgave. Driften finansieres hovedsakelig 
gjennom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet med 
delfinansering fra de regionale helseforetakene, fylkene og 
kommunene. Det fremgår av Regjeringens ”Handlingsplan 
for forebygging av uønsket svangerskap og abort 2010-
2015” at Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i forebyg-
ging av uønskede svangerskap og abort med et spesielt fo-
kus på minoritetsgrupper.
De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal bru-
kes mest mulig efektivt til primæroppgaven; informasjon 
og veiledning til kvinner og par som står i en valgsituasjon 
ved uønsket graviditet. I arbeidet med å forebygge uønsket 
svangerskap og abort har vi et spesielt fokus på jenter/kvin-
ner med minoritetsbakgrunn og deres seksuelle og repro-
duktive helse og i kampen mot kjønnslemlestelse.

Administrasjonen har vært holdt marginal, mens det har 
vært prioritert å optimalisere selve tjenestetilbudet.

Stiftelsen Amathea har pr. 31.12.2014, 13 veiledningskon-
tor. 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 anerkjennelse av 
profesjonelt helsepersonell. Den samme respekt og 
anerkjennelse skal også gjennomsyre organisasjonen 
innad.

(Stiftelsen Amatheas vedtekter §3)

kjenning av Lotteri og stiftelsestilsynet. I 2006 ble stiftelsen 
evaluert av SINTEF, rapporten “Evaluering av Amathea en 
rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide” er tilgjengelig på 
nett2.
 
I 2006 startet Stiftelsen Amathea en brukerundersøkelse. 
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I 2014 ble det gjennomført 11.251 konsultasjoner der 4.210 
av klientene hadde personlig frammøte. 95 % av klientene 
var kvinner. 407 av konsultasjonene var parsamtaler.3

Blant nyregistrerte klienter i 2014 kjenner vi alderen til 74%. 
Blant disse klientene var 20 % i aldersgruppen 21-25 år. 
13 % var 12 – 20 år, 17 % var mellom 26 og 30 år og 21 % var 
over 30 år mens 25 % hadde ukjent fødselsdato.

Konsultasjonstype

Personlig frammøte
Telefon
E-post
SMS
Annen kontaktmåte

4.210
3.119

987
2.886

99

Totalt 11.251

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

Statistikk2

Brukerundersøkelse 2014
Marit Knapstad (Psykolog,UIB) har tilrettelagt for inn-
føringen 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 snakket om det som var viktig og at de 
hadde tillit til den de snakket med og uttrykte at vedkom-
mende viste innsikt i de problemer som ble presentert.
 
Nesten alle ville også anbefale Amathea til andre. Denne 
positive tilbakemeldingen har vert stabil over mange år 
og indikerer at Amathea gir et stabilt og godt tilbud til 
sine brukere.

Målsettingen med brukerundersøkelsen er å få informa-
sjon 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 undersøkelsen. Utvalget i undersøkelsen er 
783 kvinner og menn som har møtt til samtale på et av 
Amatheas lokalkontor i løpet av 2014. Det er ukjent hvor 
mange spørreskjemaer som er administrert, det er derfor 
ikke mulig å gjøre vurdering om hvor stor andel av delta-
gerne som gir tilbakemelding.

Det ble i 2014 registrert 11251 konsultasjoner hvorav 
4210 ble gjennomført ved personlig frammøte. Sett ut 
i fra antall klienter som har hatt konsultasjoner (2369) 
ble det levert svar på brukerundersøkelsen på 33 % av 
Amatheas brukere i 2014.

Konsultasjonene
De fleste konsultasjoner er personlig frammøte med sam-
tale på Amatheas veiledningskontorer:

Gruppetilbud
Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødselsforbere-
dene kurs der det I 2014 møtte 946 enslige gravide og det 
ble gjennomført 4394 gruppekonsultasjoner. De fleste av 
våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/barn grup-
per i barnets første leveår. Gruppene tilpasses behovene 
lokalt. Eksempel på dette er fødselsforberedende kurs for 
gravide asylsøkende og flyktninger der også tolker for flere 
språk er involvert med 1150 gruppekonsultasjoner i 2014.
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Rundt 93 % 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.

De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene; 30 % var mellom 20-24 år og 22 % var mellom 25-29 år. 18 
% var i aldersgruppen 16-19 år. 30 % var i aldersgruppen over 30 år eller eldre. 81 % var fra kvinner og 18 % fra 
menn. 5 skjema manglet informasjon om kjønn.

Halvparten ( 54 %) svarte at de var gifte, samboere eller hadde kjæreste. En av tre var enslig / single (33 %) og 10 
% svarte at de usikre på forholdets status og 20 personer oppga ingen informasjon om sivil status.

50 % hadde ikke vært i kontakt med annen helsetjeneste før de oppsøkte Amathea. 
31 % hadde med seg kjæreste, samboer eller den du er gravid med til samtale.

Bakgrunn for at Amathea ble oppsøkt
Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov. 65 % 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 rettigheter“ som alle ble besvart av 21, 16 og 16 % av 
deltagerne.

96 % ville anbefalt noen du kjenner i en lignede situasjon å oppsøke Amathea.

Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar, noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 836 svar som indi-
kerer 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 t 33 % av samtalene tilsammen.

Hva dreide samtalen seg om? Antall % av r
Egen graviditet
Annens graviditet
Mistanke om graviditet
Tidligere graviditet
Tidligere abort
Ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette svangerskapet
Forholdet til barnefaren/barnemoren
Forholdet til familien
Medisinske spørsmål
Økonomiske rettigheter/trygd
Juridiske spørsmål
Utdanning/arbeid
Annet

506
83

124
51
72

167
127

53
91

130
64
73
18

65
11
16

7
9

21
16

7
12
17

8
9
2

Resultater fra brukerundersøkelsen

% av r = hvor mange respondenter som krysset av for de ulike svarkategoriene.
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SUSS-telefonen
Etter føringer fra Helsedirektoratet om å lage mer robuste og 
unike nasjonale kompetansesentra, ble i 2014 Stiftelsen SUSS-
telefonen fusjonert sammen med Stiftelsen AMATHEA. Samti-
dig ble tilskuddet fra Helsedirektoratet til drift av hjelpetele-
fonene med mer redusert kraftig for 2014 og det ble varslet 
at videre finansiering var usikker, slik at tilbudenes åpningstid 
måtte tilsvarende reduseres og til slutt avvikles i utgangen av 
november 2014. 
Stiftelsen SUSS-telefonen videreførte SUSS sin virksomhet fra 
1987 og ble opprettet i 1997 med formål å drive forebyggende 
helsetjeneste med ungdom som målgruppe. Stiftelsen SUSS-te-
lefonen yter helsehjelp gjennom en, ikke ansikt til ansikt helse-
tjeneste, for ungdom innen forebygging av uønskede svanger-
skap og seksuelt overførbare infeksjoner.
SUSS hadde i 2014 et unikt tilbud for helsehjelp til unge i intime 
og tabu-belagte spørsmål innen seksualitet og psykisk helse. 
SUSS tilbyr tre ulike kanaler for toveis kommunikasjon; telefon, 
tekstmeldinger og sikker e-post. Alle henvendelser blir besvart 
individuelt, anonymt og gratis. Samtalen og spesielt telefonen 
som medium er dokumentert å ha effekt i forebygging av syk-
domsspredning og positiv helsepromotering. 
SUSS sine ansatte har master på universitetsnivå innen psyko-
logi og medisin. Det gis grunn- og videreutdanningskurs, samt 
veiledning av alle ansatte. De ansatte har spesiell kommunika-
sjonskompetanse samt god og oppdatert kunnskap om seksua-
litet og seksuell helse. Internasjonale og nasjonale retningslin-
jer følges. 
SUSS deltok i 2014 ukentlig i radioprogrammet Juntafil på NRK 
P3 med ca. 200.000 lyttere, formidlet informasjon om hiv-pro-
fylakse (PEP) spesielt via sin hjemmeside suss.no som har over 
en million treff pr år. I tillegg har SUSS Facebook side og egen 
APP.

Helsedirektoratets tre hovedmål for SUSS sin aktivitet for 
2014 anses som oppfylt:
1. Økt mestring og kommunikasjonsferdigheter i seksuelle si-

tuasjoner blant ungdom og unge voksne.

 14 032 henvendelser ble besvart. Dette det relative høyeste 
tallet besvarte henvendelser i tre-års perioden (2012-2014). 

2. Økt prevensjonsbruk og lett tilgjengelig prevensjon – spe-
sielt tiltak som bidrar til økt kondombruk og til økt bruk av 
langtidsvirkende reversible prevensjonsmetoder (spiral og 
p-stav).

 2 955 henvendelser om prevensjon ble besvart. Dette er det 
relativt høyeste tallet henvendelser i tre-års perioden (2012-
2014). 

 Henvendelser om LARC (langtidsvirkende reversibel preven-
sjon) økte i perioden fra ca. 10 % til 25 %.

3. Lett tilgjengelighet til test og behandling av klamydia- spesi-
elt tiltak til gutter og unge menn.

 Over 50% menn tok kontakt via Telefonen for Seksuell hel-
se og over 40% unge gutter og unge menn tok kontakt via 
SUSS-telefonen. 

 6 868 henvendelser totalt i 2014 om uønskede konsekvenser 
av seksuell aktivitet, er også det høyeste tallet i tre-års pe-
rioden(2012-2014). Disse samtalene ble benyttet til å infor-
mere spesifikt om bl.a. Klamydia. 

Jeg takker for den varme og 
inkluderende mottakelsen 
og gleder meg til et videre 
faglig givende og gjensidig 
inspirerende samarbeid.

Med vennlig hilsen
 

Mette Hvalstad, 
tidligere leder Stiftelsen 
SUSS-telefonen

Primærforebygging og undervisning

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Det digitaliserte undervisningsverktøyet 
“Ung og gravid” blir brukt landsdekkende 
som undervisningsmateriell. Målgruppen er 
ungdomsskole og 1. klasse på videregående 
skole. I 2014 underviste vi 10855 ungdom-
mer med vårt materiell. Filmen viser situa-

sjoner fra både jente- og gutteperspektiv, og 
gir rom for releksjon rundt bruk av kondom 
og det eksistensielle valget for begge kjønn, 
med fokus på trygg seksuell helse. Materia-
let er tilgjengelig gratis på fem forskjellige 
språk fra nettsiden www.ungoggravid.no

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK
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Verdens Aidsdag og verdens prevensjonsdag

Kristiansand

Samarbeid  med  RFSU  om  utadrettet  virksomhet  

Russens  dag,  Tusenfryd             Verdens  Aidsdag    
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Samarbeid  med  RFSU  om  utadrettet  virksomhet  

Russens  dag,  Tusenfryd             Verdens  Aidsdag    

  
  

  

     

Hege Paulsen og Bodil Røynaas, Amathea hadde i samarbeide 
med RFSU stand der det ble delt ut med informasjonsmateriell, 
gratis kondomer.mm Standen ble godt besøkt av ungdommer, 
politikere og andre.

Grete Løvås og Ragnhild Sørbotten 
har vært på Utdanningsmesse med 
stand over 2 dager der de møtte 
ca 7500 elever og lærere fra hele 
regionen og fikk markedsført vårt 
tilbud.

De har også vært og møtt studenter 
og lærere på høyskolene i Kristian-
sand og Grimstad (bilde), noe de 
gjør jevnlig.

 

årsrapport fra lokalt veiledningskontor 

 
• Deltakelse på konferanse i regi av RVTS og Fylkesmennene i Aust og Vest 

Agder: «Samtalegrupper som metode mot kvinnelig omskjæring» 
 

• Samarbeid med SiA helse ved UiA: 
• Stand i Kristiansand og Grimstad, 2 ganger i året: 
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• Stand i Kristiansand og Grimstad, 2 ganger i året: 
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Trøndelag

Tur til Lofoten

Den 1. juli 2014 reiste vi på informasjonstur til vakre Lofoten. De tok hurtigruta nordover med stopp 
i Stamsund. Her var de innom de lokale butikkene, skoler og legesenter. De hadde med plakater og 
brosjyrer som de hengte opp slik at flest mulig skal se Amatheas tilbud. Turen gikk videre helt til 
Å, det ytterste punkt i Lofoten og tilbake til Svolvær. 
De besøkte sykehuset, legesentre, helsestasjoner og 
andre offentlige kontorer, og snakket med mange som 
ser på vårt arbeid som svært nyttig. 

Å informere om at 
tilbudet er til for 
hele Nordland fyl-
ke er viktig. Klien-
ter kan nå oss ved 
å komme til Bodø, 
på telefon og via 
mail hvis de opp-
lever det vanskelig 
å være uplanlagt 
gravid, er i valg 
og trenger noen å 
snakke med.

Også i år laget Amathea, Trøndelag sitt sam-
handlingsnettverk en større fagkonferanse  
der det var 170 deltagere fra helse -og sosial-
sektoren i Trondheim. Direktøren ved St. Olav 
åpnet konferansen og psykolog Gry Stålsett 
var det faglige innspill rundt temaet «Skyld og 
skam – sett ut fra et folkehelseperspektiv».
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Minoritetshelse

I 2014 ble Safia utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs 
Orden for hennes arbeid mot vold mot kvinner med et 
spesielt fokus på kampen mot kjønnslemlestelse. Dette er 
den høyeste prisen som en sivil kan motta i Norge, og hun 
ble den første innvandrer til å motta den. 

Safia Abdi Haase – Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden

Foto: Inger Marie Grini

Safia mottok prisen den 3. oktober
på hotell Bristol i Oslo omkranset 
av familie, kolleger, samarbeidspart-
nere og venner. I sin takketale sa hun at hun mottok pri-
sen på vegne av alle kvinner som har mistet livet på grunn 
av vold, på vegne av alle kvinner som bor en kropp som 
har vært utsatt for vold og på vegne av mennene som 
har dødd for å beskytte kvinners rettigheter. Prisen gjør 
at hun føler hun må jobbe enda hardere fremover. Fri-
villighetssentralen i Halden og Stiftelsen Amathea feiret 
utnevnelsen av Safia i et eget arrangement på Frivillig-
hetssentralen og i Fredrikshalds Teater i Halden lørdag 4. 
oktober.

Safia har i en årrekke jobbet for å spre informasjon og 
kunnskap om kjønnslemlestelse for å styrke kvinners og 
barns stilling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun 
har vært tilknyttet Amathea i ti år, og jobber her med 
minoritetshelse med fokus på kvinner, unge jenter, barn 
og menn for å gi kunnskap om familieplanlegging og re-
produktiv helse. Med et spesielt fokus på risikogrupper 
jobber hun for å gi god kunnskap om helseskadene ved 
kjønnslemlestelse. Ved å jobbe over hele landet over år, 
har Safia bygget et godt nettverk av helsearbeidere som 
bistår henne i jobben og følger opp de som trenger det. 
Og selv om hun er en ettertraktet foredragsholder, er hun 
først og fremst en feltarbeider og en aktivist som kjem-
per for å styrke kvinner til å leve liv uten vold.

Safia utfordrer stigma og diskriminering ved å fortelle sin 
egen historie om overgrep og vold. Hun nekter å bli sett 
på som et offer, og vise ved eksempel at det er mulig å 
heve stemmen mot urettferdighet. Med hennes latter, 
sang og dans formidler hun et annet budskap: at ydmy-
kelsen hun måtte gå gjennom ikke har klart å bryte ned 
hennes livsvilje og mot. Hun er et levende eksempel på at 
man kan leve et lykkelig liv etter vold og overgrep.

Stiftelsen Amathea arbeider Handlingsplanmot tvang
sekteskap,kjønnslemlestelse og alvorlig begrensning 
av unges frihet (2013-2016 ), der vi har bidratt i det 
viktige arbeidet. Safia Abdi Haase har arbeidet lands-
dekkende, regionalt og lokalt. Hun har i 2014 arbeidet 
flere konferanser. Safia Abdi Haase har fortsatt sitt 
landsdekkende arbeid fra tidligere år, med undervis-
ning basert på sin kulturkompetanse og kompetanse 
innen kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og kvinne-
helse generelt Hun har gjennom sine grupper og kurs 
møtt 5593 kvinner og menn. Safia hjelper og veileder 
i mange enkeltsaker der hennes kulturkompetanse er 
meget verdifull.

Også i år har Stiftelsen Amathea hatt et spesielt fokus 
på Østfold og Oslo der det har vært arrangert flere 
nettverksgrupper og seminarer.
Vi har over hele landet deltatt på konferanser for hel-
sepersonell og, og i direkte møter med målgruppen 
ved våre øvrige lokalkontor.

Det har også vært en økning av unge kvinner og menn 
som tar kontakt for veiledning og bistand innen sek-
suell helse ved landets Amathea kontorer. Og i 2014 
hadde våre øvrige ansatte kontakt med 1177 perso-
ner med minoritetsbakgrunn og underviste i 4120 ti-
mer over hele landet.
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I samarbeide med RFSU og Casa Latina ble det på 
Cafe Sjakk Matt, Valentines Day, 14. februar, laget en 
storstilt satsing der målet var å spre gode holdninger 
om kondombruk blant latinamrikanere i Oslo. I over-
kant av 350 personer var innom dørene i løpet av 
kvelden. Det var musikalske innslag fra Brasil, Spania 
og Mexico, kondomkonkuranse, quiz og utdeling av 
goodiebags. Deltagerne kom fra de fleste latinameri-
kanske land, Spania og Portugal. De fikk informasjon 
om Amathea og det ble delt ut og gitt informasjon 
om kondomer.

Kvinnehelse og Familieplanlegging er tema i møte som vår Kristin Berg og Asma Abedin har med kvinner fra Bangladesh

Safe Valentines day
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I 2014 ble Stiftelsen Amathea bedt om å ha sekre-
tariatet i en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe 
for å lage en standardisert undervisningspakke om 
seksuell og reproduktiv helse, hiv og andre seksuelt 
overførbare infeksjoner for asylmottak. Helsedirek-
toratet og Utlendingsdirektoratet (UDI) har koordi-
nert arbeidet i samarbeid med Stiftelsen Amathea. 
Undervisningspakken skal brukes til undervisning på 
asylmottak, og kan benyttes i kommunenes arbeid 
rettet mot nyankomne innvandrere. 
Undervisningspakken er lagt opp som en nettressurs 
og inneholder en bruksanvisning for materialet, en 
power point til bruk som disposisjon for undervis-
ning, en undervisningsveileder, oppgaver og lenker 
til ressurspersoner. Nettressursen vil være tilgjenge-
lig via Amathea sine nettsider www.amathea.no.
Arbeidsgruppen består av følgende personer:
Turid Moseid og Ulla Leth Ollendorff, Helsedirekto-
ratet, Elvis Chi Nwosu, African Cultural Awareness, 
Svein Staff, A-hus, Manzoor Qadeer Khan, IMDI, Kris-
tin Tønnessen Berg, Gunvor Raundalen og Charlotte 
Andersen, Stiftelsen Amathea, Ellen Støkken Dahl, 

MSO, Anita Steingrimsen og Anders Gran, Vam Mot-
tak, Magnus Rønneberg Ruud UDI. Beate Linnerud 
og Tone Katralen fra VOX har gitt innspill til gruppen.

Mangfoldhuset

Undervisning om seksuell og reproduktiv helse for asylmottak

Forskning og fagutvikling

Amathea Trøndelag i dialogmøte om kvinnehelse ved Mangfoldhuset i Trondheim. Deltakere fra Tyrkia, Uganda og 
Norge.

Charlotte Andersen har vært sekretær for utvalget.
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Oslo, 9. april 2015

Styrets årsberetning 2014
Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetilbud 
med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbudet oppfyller 
retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov 
om svangerskapsavbrudd.
Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd over stats-
budsjettet. I Regjeringens Handlingsplan “Forebygging av uønsket 
svangerskap og abort 2010-2015 – strategier for bedre seksuell hel-
se” framgår det at Stiftelsen Amathea skal inneha en sentral rolle i 
dette arbeidet.

Styrets arbeide
Det er i 2014 avholdt 5 styremøter og behandlet 24 saker. 
Etter signaler fra bevilgende myndigheter om behovet for samord-
ning og spissing av virkemidler og tiltak som en del av en samlet stra-
tegi for god seksuell helse, ble det i 2014 gjennomført forhandlinger 
om fusjon mellom Stiftelsen Amathea og Stiftelsen SUSS-telefonen 
(Senter for ungdom, samliv og seksualitet ). Fusjonen ble gjennom-
ført rett etter årsskriftet. Det er pt uklart om bevilgende myndighe-
ter vil gi økonomisk støtte til det arbeidet som tidligere ble utført av 
SUSS-telefonen. 

Styret har særlig værtopptatt av å sikre et landsdekkende tilbud, øke 
forståelsen av viktigheten av tilbakemeldinger fra brukerne (bruker-
undersøkelsen) og fokus på å sikre kvinner og menn med minoritets-
bakgrunn tilbud om trygg seksuell helse. Også arbeidet i de nordlig-
ste fylkene og særlig i de samiske miljøene har vært vektlagt.

Spesielle forhold
Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller andre ska-
der som skyldes forhold som har tilknytning til virksomheten. Stiftel-
sen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.
Sykefraværet i 2014 var samlet på 6 % med et korttidsfravær på 3 %.
Amathea meldte i 2014 overgang fra Hovedsammenslutningen Virke 
til NHO. Det ble videre inngått ny pensjonsordning med alle ansatte. 
Dette vil på sikt resultere i mer forutsigbare utgifter til pensjon.
Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har sammen-
heng med virksomhetens art.

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

Rigmor Andersen Eide
nestleder

Inger Sandanger
styremedlem

John Eivind Jensen
styreleder

Hildegunn Bomnes
direktør

Fra venstre Inger Sandanger, Vivi Skreppedal (annsatterepr), Rigmor Andersen Eide, 
Elvis Chi Nwosu og John Eivind Jensen (styreleder)

Vivi Skreppedal
styremedlem

Elvis Chi Nwosu
styremedlem
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Revisors beretning 2014
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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

App
Stiftelsen Amathea har utviklet 
sin egen APP for nedlasting. Gjen-
nom app’en kan privatpersoner og 
fagpersoner få tilgang til undervis-
ningsmateriale, kontaktinformasjon, 
artikler og fagstoff, samt nyheter 
om kurs, konferanser og arrange-
menter. Det er også mulig å booke 
time via app’en.

Last 
ned her


