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Det gjør meg stolt å vite at kvinner og par blir møtt med 
tjenester av høy kvalitet når de oppsøker et av våre 13 
kontorer, fra Agder i sør til Troms i nord. 

I 2016 har det vært en økning i antall konsultasjoner på 11 
% sammenlignet med året før. Våre brukere har fått hjelp 
og oppfølging både ved enkeltkonsultasjoner og i grupper. 
Teknologi benyttes aktivt for å nå ut til flest mulig som har 
behov for våre tjenester. Tilbakemeldingene fra brukerne 
er at de har opplevd å få svært gode tjenester. 

Vi driver kontinuerlig arbeid med å forbedre våre tilbud. 
Tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelser er et vik-
tig redskap i dette arbeidet. 

Vi er en organisasjon med stor geografisk spredning. Dette 
byr på særlige utfordringer i å ivareta og involvere de an-
satte i vår virksomhet. Felles møtepunkter for de ansatte 
gjennom året er derfor viktig.

Styret har i løpet av året gjennomført en studietur til 
Karasjok.  Vi har hatt møter i Sametinget, og med Samisk 
nasjonal kompetansesenter – psykisk helse (SANKS). Vi 
ønsker å videreutvikle vårt tilbud i samarbeide med de 
samiske helsetjenestene og slik i større grad kunne nå ut 
til den samiske befolkningen.  Fra 2017 vil vi ansette en 
samisktalende prosjektmedarbeider for å arbeide med 
dette.

Arbeidet for minoriteter har også stått i sentralt i 2016. 
Alle våre lokalkontor er involvert i det helsefremmende 
arbeidet.  Amathea vil også i fremtiden være med å støtte 
opp under og ta initiativ til arrangementer som er med 
på å bygge bro mellom forskjellige kulturer. MultiCultura 
i  Østfold  har med større «kulturdugnader « i Fredrikstad 
og Halden også i år vært meget vellykket.

For å styrke «brobyggingen» mellom kulturer deltar vi 
også som partner i et prosjekt finansiert av Fredskorpset.  
Vi har som en del av dette arbeidet sendt en sosionom til 

å arbeide i Kenya i ett år. Samtidig arbeider en sykepleier 
fra Kenya hos oss.

Avslutningsvis må det rettes en honnør til alle Amatheas 
dyktige og modige medarbeidere som er med på å ivareta 
og utvikle stiftelsens tilbud. 

Arbeidet vi gjør er viktig for samfunnet. Og det er viktig for 
de menneskene vi møter i en periode de er på sitt mest 
sårbare. Arbeidet vi gjør skal vi være stolt av, men vi skal 
også være ydmyke for oppgaven vi har fått.
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Stiftelsen Amathea

1 I flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert 1.12.2006

Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet
Pr. 31.12.2016 er det i Stiftelsen Amathea 30 ansatte fordelt
på 23 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 2016 med faglig veiledning.

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 gravide, 
som primæroppgave. Driften finansieres hovedsakelig 
gjennom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet 
med delfinansering fra de regionale helseforetakene, 
fylkene, kommunene og gaver. Det fremgår av Regjeringens 
”Handlingsplan for forebygging 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; informasjon og veiledning 
til kvinner og par som står i en valgsituasjon ved uplanlagt 
graviditet. I arbeidet med å forebygge uønsket svangerskap 
og abort har vi et spesielt fokus på jenter/kvinner med 
minoritetsbakgrunn, deres seksuelle og reproduktive helse 
og kampen mot kjønnslemlestelse.

Administrasjonen har vært holdt marginal, mens det har vært 
prioritert å optimalisere selve tjenestetilbudet. Stiftelsen 
Amathea har pr. 31.12.2016, 13 veiledningskontor. Stiftelsens
administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av direktør 
Hildegunn Bomnes.

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helse-
tjeneste1.

Stiftelsen Amathea tilbyr:
	  generell helseopplysning for forebyg-
  gende og helsefremmende arbeid innen-
  for området samliv og seksualitet
	  informasjon og veiledning ved valg knyt-
  tet til svangerskap og abort i henhold til  
  Lov om svangerskapsavbrudd
  samtale undervis og etter fullført 
  svangerskap
	  samtale før og etter abort
	  individuell rådgivning og helsehjelp
  innen fagområdet ungdomshelse, 
  spesielt om intime og taburelaterte 
  helsespørsmål som seksuell- og repr-
  oduktiv helse
	  spredning og overføring av kompetanse 
  til helsepersonell og studenter via 
  hospitering, kurs og annen opplysnings- -
  og opplæringsvirksomhet

Stiftelsen Amathea tilbyr 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 samliv og seksualitet, kvinnehelse og 
psykososiale utfordringer ved uønsket svanger-
skap og abort.
Amathea skal fremme forskning og undervisning 
innenfor fagfeltet

(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 organisasjo-
nen innad.

(Stiftelsen Amatheas vedtekter §3)

Historikk
Stiftelsen Amathea ble etablert i 1978 under navnet Alterna-
tiv til Abort i Norge. I 2003 endret stiftelsen navn til Amathea. 
Formålet ved tjenesten ble samtidig endret til å styrke kvin-
ner til å gjøre egne valg. Fra 2005 ble det gjennomført en 
organisasjonsgjennomgang med sikte på å styrke kvaliteten 
på tjenesten, gjøre den mer kostnadseffektiv og finne fram 
til en rasjonell 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 2015 
ble det foretatt en fusjonering mellom Stiftelsen Amathea og 
SUSS-telefonen (Senter for ungdom, samliv og seksualitet). 
Etter fusjonering ble vedtektene endret og trådte i kraft fra 
18. februar 2015. 
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I 2016 ble det gjennomført 13.947 konsultasjoner der 5.207
av klientene hadde personlig frammøte. 94 % av klientene
var kvinner. 370 av konsultasjonene var parsamtaler.3

Blant nyregistrerte klienter i 2016 kjenner vi alderen til 83%.
Blant disse klientene var 8 % i aldersgruppen 12 – 20 år, 21 % 
var 21-25 år, 22 % var mellom 26 og 30 år og 29 % var
over 30 år.

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

Konsultasjonstype
Personlig frammøte
Telefon
E-post
SMS
Annen kontaktmåte

5.207
3.323
1.359
3.858

223
Totalt 13.970

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

Statistikk2

Gruppetilbud
Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødselsforbe-
redende kurs for enslige gravide, der det er 1325 som har 
deltatt. De fleste av våre lokalkontor viderefører gruppene 
med mor/barn grupper i barnets første leveår. Gruppene 
tilpasses behovene lokalt. Eksempel på dette er fødselsfor-
beredende kurs for gravide asylsøkende og flyktninger, der 
det har deltatt 745 og med tolkning på flere språk.

Junisamling 2016 med ansatte fra alle våre kontorer

Brukerundersøkelse 2016
Marit Knapstad (Psykolog,Phd,UIB) har tilrettelagt for 
innføringen av informasjonen fra brukerundersøkelsen 
til statistisk programvare, rensking av data og produksjon 
av deskriptive resultater og analyser samt produksjon av 
rapporten. Brukerundersøkelsen er anonym, og fylles 
ut kun én gang etter førstegangs besøk. 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. 89% 
rapporterte at samtalen i svært stor grad var til hjelp 
for dem i den situasjonen de var i. Det er høyere enn de 
siste årene. 97% ville anbefale andre å ta kontakt med 
Amathea.

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 og hva de syntes de fikk ut av 
kontakten med Amathea. Det er frivillig for deltakerne å 
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Rundt 94% syntes de ble møtt på en god måte og at den de snakket med hadde svært stor 
grad av kunnskap. 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; 13% var under 20 år, 26% var mellom 20-24 år, 23% var 
mellom 25-29 år, 38% var over 30 år eller eldre. 16 personer oppga ingen alder: 81% var fra kvinner og 18% var 
menn. 3 skjema manglet informasjon om kjønn.

Over halvparten (58%) svarte at de var gifte, samboere eller hadde kjæreste. En av fire var enslig/singel (28%) 
og under 10% svarte at de usikre på forholdets status og 23 personer oppga ingen informasjon om sivil status.

69% hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste som lege, sykehus m.v. før de kontaktet Amathea.
Mens litt under halvparten hadde ikke vært i kontakt med annen helsetjeneste før de oppsøkte Amathea. 52% 
var alene da de tok kontakt, mens 30% 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. 85% av deltagerne svarte at samtalen dreier seg om 
graviditet. Videre var de vanligste svarene «ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette svangerskapet” (23%), 
“forholdet til barnefaren/barnemoren og økonomiske rettigheter” (17%).

97% ville anbefalt noen du kjenner i en lignende situasjon å oppsøke Amathea.

Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar, noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 1.482 svar som 
indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere forhold for de fleste. Storparten av deltagerne svarte at 
samtalen dreide seg om egen graviditet (antall = 485). Av de som oppga hvor mange uker de var på vei (antall = 
377), var halvparten i uke 7 eller mindre og 75% i uke 12 eller mindre. Svarene i tabellen over viser at hele 23% 
nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller fullføre svangerskapet. Økonomiske rettigheter og forholdet til 
barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 42% av samtalene.

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

485
95
62
24
71

184
132

66
58

112
62
87
44

61
12

8
3
9

23
17

8
7

14
8

11
6

Resultater fra brukerundersøkelsen

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

delta i undersøkelsen. Utvalget i undersøkelsen er kvin-
ner og menn som har møtt til samtale på et av Amatheas 
lokalkontor i løpet av 2016. Det er ukjent hvor mange 
spørreskjemaer som er administrert, det er derfor ikke 
mulig å gjøre vurdering om hvor stor andel av deltakerne 
som gir tilbakemelding.

Det ble i 2016 registrert 13.970 konsultasjoner hvorav 
5.207 ble gjennomført ved personlig frammøte. Sett ut i 
fra antall konsultasjoner med personlig frammøte ble det 
levert svar på brukerundersøkelsen på 29% av Amatheas 
brukere i 2016.



7Årsrapport 2016

Primærforebygging og undervisning

Amathea Nordland 
er et langt fylke. Hvert år underviser Amatheas 
veiledere på vakre Meløy videregående skole, 
Inndyr. Her møter vi engasjert ungdom som vi 
viser vår film «Et vanskelig valg» til. 
Se: www.ungoggravid.no

Vi får mange diskusjoner og refleksjoner 
rundt temaer som: uplanlagt graviditet, abort 
og vanlige reaksjoner når man opplever noe 
av dette. Hva inngår i de etiske, følelsesmes-
sige og praktiske forhold? Alt dette er gjerne 
ett trinn i veien til en avgjørelse som oppleves 
vanskelig for mange. Å gi kunnskap om pre-
vensjon er også viktig.

Amathea har i 2016  møtt og undervist 30.887 
elever, studenter og annet helsepersonell .

Uvurderlige samarbeids-
partnere i Rogaland
Stavanger kontoret har i en årrekke (siden 2007) 
hatt et samarbeid med helsesøstrene i Sandnes og 
Time kommune om undervisning av 10. klassinge-
ne. Det blir satt av en hel dag til undervisning om 
samliv og seksualitet. Helsesøstrene underviser 
om prevensjon, skolelegen snakker om kjønnssyk-
dommer, politiet om grensesetting, FRI stiller med 
en representant som forteller om det å være an-
nerledes og Amathea snakker om det å bli uplan-
lagt gravid. 
Tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært 
gode. Dette har blitt en godt innarbeidet dag i 
Sandnes og Time kommune. De senere årene har 
også Finnøy og Vigrestad skole laget et tilsvarende 
opplegg for sine 10. klassinger der Amathea har 
deltatt.

Frogner Helsestasjon

Helsestasjonen fra bydel Frogner, Oslo satser 
sterkt på forebyggende arbeide sammen med 
Amathea
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Samlingsplass for samarbeid
Stiftelsen Amathea har som et mål å skape godt samar-
beid og felles prosjekter på feltet seksuell helse. Hvert år 
inviterer hovedkontoret sentrale samarbeidsparter, orga-
nisasjoner og ressurspersoner, til sommerfest og til jule-
lunsj. Dette gir en god anledning for å styrke samarbeidet 
mellom ulike aktører innen nasjonal og internasjonal inn-
sats for bedret seksuell helse. I 2016 holdt vi tradisjonen 
ved like, og hadde gode samlinger som vi mener fører til 
styrket nettverk og fellesskap blant aktørene på feltet.

Samarbeid med 
Sex og Politikk 

Stiftelsen Amathea er medlem i den norske IPPF orga-
nisasjonen Sex og Politikk. De er leverandører av «Uke 
6». Det er et gratis, normkritisk og alderstilpasset un-
dervisningsmateriell til bruk i seksualitetsundervis-
ning, som er direkte knyttet opp mot kompetansemå-
lene i grunnskolen. Alle veiledere i Amathea har vært 
igjennom kursing i bruk av materiellet, og har gjen-
nom hele 2016 samarbeidet med Sex og Politikk om 
å holde kurs for lærere i dette flere steder i landet. 
Materiellet kan bestilles på www.uke6.no. Amathea 
har også deltatt på flere av arrangementene som Sex 
og Politikk har arrangert gjennom året slik som møte 
om Sexual and reproductive health and rights in hu-
manitarian crisis med Dr. Lama Mouakea, SFPA som 
snakket om Familieplanlegging i Syria på Stortinget.

Unge i alderen 16-20 får økonomisk støtte til prevensjon gjennom statens bidragsordning. Unge under 16 
år inngår ikke i denne ordningen og må selv betale for prevensjon. Helsesøstre og jordmødre, som fra 
01.01.2016 fikk rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler, kan kun skrive ut prevensjon til unge over 
16 år. Unge under 16 år må få resepten av en lege. Ifølge regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 
har omkring én av tre debutert seksuelt før de fyller 16 år. Burde ikke tilgang til prevensjon være bedre for 
unge under 16? Sex og samfunn, Amatha og Sex og Politikk inviterte til debatt med representanter fra alle 
ungdomspartiene den 19. august under Arendalsuka.



9Årsrapport 2016

Forskning og fagutvikling
FIAPAC (International Federation of 
Professional Abortion and Contraception 
Associates) er en internasjonal organisa-
sjon som danner et viktig nettverk på ver-
densbasis for organisasjoner som jobber 
med abort og prevensjon. Hvert andre år 
samles kompetanse fra over 60 land for 
å dele annerkjent kunnskap og erfaring. 
I oktober 2016 deltok direktør Hildegunn 
Bomnes og veileder Charlotte Andersen 
sammen daglig leder Tor-Hugne Olsen fra 
Sex og Politikk og Mette Løkeland, over-
lege i abortregisteret på konferansen. Vi 
fikk anerkjent to postere, en om veiled-
ning til uplanlagt gravide (vår kjerneopp-
gave) og en om seksualitetsundervisning 
til asylanter og nyankomne innvandrere.  

Amnesty begrunner tildelingen av Amnestyprisen til Sa-
fia Abdi Haase for hennes mangeårige kamp for kvinners 
rettigheter og for hennes innsats mot vold og kjønnslem-
lestelse av kvinner. Videre berømmes hun for sin kamp 
mot rasisme og fordommer, samt sin store innsats for 
å spre et positivt og riktig bilde av Somalia og somalisk 
kultur i Norge. Safia jobber i Stiftelsen Amathea og mø-
ter kvinner som sliter med skyld og skam etter å ha blitt 
gravide utenfor ekteskap. Safia er tydelig på at det ikke 
står noe i verken Koranen eller Bibelen om kvinnelig om-
skjæring. Safia betegnes som ambassadør i kampen mot 
vold mot kvinner.

Safia Abdi Haase fikk Amnestyprisen i 2016
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Fredskorpsutveksling, første runde: Lilian, Asha og Rose-
anne kom fra African Alliance og YWCA i Kenya for å jobbe 
et år med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i 
KFUK-KFUM Global og i Amathea her i Norge, mens Ca-
milla ble sendt fra Amathea for å jobbe et år med YWCA 
i Kenya.
Bak: Camilla og Charlotte
Foran: Lilian, Asha, Kristin, Roseanne og Hildegunn

Leoul Mekonen fra MiR sammen med helsearbeider Asha 
fra Kenya.

I Regjeringens Handlingsplan «Forebygging av uønsket 
svangerskap og abort 2010-2015 – strategier for bedre 
seksuell helse» fremgår det at Amathea skal ha en sentral 
rolle i dette arbeidet. Det understrekes videre at etniske 
minoriteter en viktig målgruppe, da de ofte trenger tilret-
telagte tjenester for å sikres et likeverdig og godt helse-
tilbud. I tråd med dette har Amathea et særlig fokus på 
å nå minoritetsbefolkningen, og på å stadig utvikle gode 
kultursensitive metoder. 

I 2016 ble det gjennomført en ekstern nettbasert kartleg-
ging av arbeid rettet spesielt mot etniske minoriteter ved 
alle Amathea sine lokalkontor.  Kartleggingen viste at 94% 
av kontorene hadde en eller flere virksomheter på om-
rådet etnisk minoritetshelse. Blant de mest vanlige virk-
somhetene er gruppetilbud, undervisning for nyankomne 
flyktninger og fagseminar. Kartleggingen viste at organi-
sasjonen har mange ansatte med høy kompetanse på kul-
turspesifikk dialogbasert veiledning og undervisning.

Minoritetshelse
I vårt arbeid med minoriteter samarbeider vi tett med 
innvandrerorganisasjoner og andre kompetansemiljø. I 
sommer samarbeidet vi blant annet med Multikulturelt 
Ressurssenter(MIR) og Tverrkulturell Helseinfo (THI) om å 
arrangere en seminarhelg ved svenskegrensa for kvinner 
med opprinnelse fra Somalia, Etiopia, Kongo og Kenya. 25 
kvinner og deres barn var sammen en helg i vakre omgi-
velser. Kvinnene fikk ro til å høre og delta i seminarer om 
kvinnehelse, mens barna ble aktivisert med lek og sang.

Oppland og Hedmark-kontoret har lenge utmerket seg 
ved å ha et utstrakt samarbeid med asylmottakene i dis-
triktet, med fokus på dialogbasert gruppeundervisning. 
Sykepleier Bente Nymoen har over tid undervist ungdom, 
kvinner og menn for å sikre likeverdige helsetjenster.

Emma Sibilo GrønnaBrenda Kavere

For å videreutvikle vår kompetanse på tverrkulturelt ar-
beid innledet vi i slutten av 2015 et Fredskorpssamarbeid 
mellom KFUK-KFUM Global, African Alliance (Kenya) og 
YWCA Kenya. Vi er nå inne i runde to av utvekslingen.  Vi 
har for tiden en kenyansk sykepleier, Brenda,  ved Oslo-
kontoret, mens sosionom Emma er sendt fra Amathea for 
å jobbe i Kenya. Brenda jobber blant annet sammen med 
frivillige fra kenyanske miljøer om å gjøre Amathea sine 
tjenester kjent og styrke kunnskap om seksuell og repro-
duktiv helse og rettigheter i de østafrikanske miljøene i 
Oslo. Vi ser på dette samarbeide som en god mulighet for 
å styrke vår flerkulturelle forståelse, og også en mulighet 
til å utvikle ny metodikk. 
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Emma Sibilo Grønna

Safia Abdi Haase har, sammen med jordmorkollega Ingfrid 
Eriksen og lokale organisasjoner, arrangert MultiCultura 
både i Halden og Fredrikstad. Slik har de fått vist frem det 

MultiCultura
rike kulturmangfoldet i regionen. Forestillingene har vært 
åpnet av ordførerne, og det har vært stor oppslutning fra 
byenes befolkning.
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Studietur til Karasjok for styret 
i september 2016

Målsettingen med turen til Karasjok var å oppnå bedre 
kunnskap og innsikt i helseutfordringene hos den sa-
miske befolkningen. Styremedlem Siv Kvernmo ga 
oss en historisk gjennomgang av helsetjenesten 
til den samiske befolkningen før vi var i møte 
med rådsmedlem Silje Moutka og Lisbeth 
Skoglund på Sametinget. Silje Moutka øn-
sket Amathea velkommen og bekreftet 
behovet for våre tjenester hos den sa-
miske befolkningen. Vi var invitert til 
Samisk Nasjonalt Kompetansesenter 
– psykisk helsevern og rus (SANKS) 
der vi møtte leder Gunn Kristin 
Hætte med tema;hvordan gi 
gode og virksomme helsetje-

129                 28   28                       219

54

192

54

16         80

PMS116C
R:255  G:206  B:0 
C:1  M:18  Y:100  K:0

PMS485C
R:220  G:36  B:31 
C:8  M:98  Y:100  K:1

PMS286C
R:0  G:53  B:173
C:100  M:83  Y:6  K:2

PMS356C
R:0  G:114  B:41
C:100  M:28  Y:100  K:19

nester til den samiske befolkningen. Hun la spesielt vekt 
på at det var viktig å tilby tjenestene på samisk og 

med kulturell forståelse og innsikt. Hætta var 
positiv til å inkludere Amatheas tjenester inn 

i SANKS. 

Det var i tillegg satt av tid til kulturelle 
opplevelser med besøk på Samisk sen-

ter for samtidskunst og i Samisk Park. 
På bakgrunn av vår studietur be-

sluttet vi å opprette en stilling i 
Amathea for samisktalende hel-
seperson. Vi ser frem til videre 

samarbeide.
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Styrets årsberetning 2016

Oslo, 24. mars 2017

Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehel-
setilbud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tje-
nestetilbudet oppfyller retten kvinner har til informasjon 
og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskapsav-
brudd.
Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd 
over statsbudsjettet. 

Styrets arbeid
Det er i 2016 avholdt 4 styremøter og behandlet 25 saker. 
Etter signaler fra bevilgende myndigheter om behovet 
for samordning og spissing av virkemidler og tiltak som 
en del av en samlet strategi 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 medførte 
endringer i formålsparagraf § 2 i Amatheà s  vedtekter 
gjeldene fra 18.02.2015. Det ble ikke innvilget omsøkte 
midler fra Helsedirektoratet for å kunne fortsette det til-
budet som tidligere ble ivaretatt av SUSS-telefonen.

Styret har særlig vært opptatt av å sikre et landsdekkende 
tilbud, øke forståelsen av viktigheten av tilbakemeldinger 
fra brukerne (brukerundersøkelsen) og fokus på å sikre 
kvinner og menn med minoritetsbakgrunn tilbud om 
trygg seksuell helse. Også arbeidet i de nordligste fylkene 
og særlig i de samiske miljøene har vært vektlagt. I 2016 
har det vært økt fokus på nordområdene for på sikt kun-
ne være med på gi et tilbud også til den samiske befolk-

ningen. Helse styret foretok en studietur til Karasjok og 
hadde bl.a. møte på Sametinget og med Samisk nasjonale 
kompetansesenter-psykisk helsevern ( SANKS).
På slutten av 2016 kom Helse- og omsorgsdepartementet 
med ny strategi for seksuell helse (2017-2022) Snakk om 
det ! Med bakgrunn i den satte styret ned en
 Arbeidsgruppe for å utarbeide en ny strategi for Amathea 
for perioden 2017-2022. Den vil bli styrebehandlet i 2017.

Spesielle forhold
Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller 
andre skader som skyldes forhold som har tilknytning til 
virksomheten. Stiftelsen driver ikke virksomhet som foru-
renser det ytre miljø.
Sykefraværet i 2016 var samlet på  7 % med et korttids-
fravær på 4 %.
Amathea er medlem av NHO. Det er inngått ny pensjons-
ordning med alle ansatte. Dette vil på sikt resultere i mer 
forutsigbare utgifter til pensjon.
Stiftelsen bestreber seg på å oppfylle gjeldende bestem-
melser om likestilling. Stiftelsen Amathea har i dag bare 
kvinnelige ansatte. Dette har sammenheng med virksom-
hetens art.

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

Rigmor Andersen Eide
nestleder

Siv Kvernmo
styremedlem

John Eivind Jensen
styreleder

Hildegunn Bomnes
direktør

Mette Løkeland
styremedlem

Vivi Skreppedal
styremedlem

Elvis Chi Nwosu
styremedlem



Hildegunn Bomnes
Direktør

John Eivind Jensen
Styreleder

Oslo

Vivi Skreppedal
Styremedlem

Drammen

Siv Kvernmo
Styremedlem

Tromsø

Mette Løkeland
Styremedlem

Bergen
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Amathea sitt styre fra 2016

Rigmor Andersen Eide
Nestleder
Ålesund

Elvis Chi Nwosu
Styremedlem

Oslo
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Revisors beretning 2016
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Dersom du har blitt uplanlagt 
gravid, kan du være i den situa-
sjonen at du skal velge om du
skal fullføre eller avbryte svanger-
skapet. Noen opplever at dette er
en vanskelig avgjørelse og at en
samtalepartner kan være nyttig.
Snakk med dine nærmeste, skole-
rådgiver, sosiallærer eller ansatte
i helsetjenesten; din lege, ansatte
ved helsestasjonen eller en
veileder ved Stiftelsen
Amathea.

www.amathea.no
tlf: 815 32 005

Gravid og usikker? 
Det er ditt valg!

Stiftelsen Amathea er en 
helsetjeneste som tilbyr gratis
veiledning til kvinner og par som
er blitt uplanlagt gravide. Vi er 
de eneste i Norge som har slik
veiledning som hovedoppgave, 
og har lang erfaring på dette
området. 

Vi har et landsdekkende 
tilbud med 19 lokalkontorer.

Det handler om valg
Veiledningstjeneste for gravide

Har du behov for å
snakke med noen?

Amathea er en helsetjeneste
som tilbyr samtale etter abort.

Du kan ta kontakt for samtale,
uavhengig av hvor lenge det er
siden aborten ble gjennomført.

Alle Amathea’s tjenster er gratis.

For nærmeste lokalkontor se våre nettsider.
Tlf: 815 32 005

E-post: post@amathea.no
www.amathea.no
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Agder: Henrik Wergelands gt 29, 4612 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

App
Stiftelsen Amathea har utviklet sin egen 
APP for nedlasting. Gjennom app’en 
kan privatpersoner og fagpersoner 
få tilgang til undervisningsmateriale, 
kontaktinformasjon, artikler og fagstoff, 
samt nyheter om kurs, konferanser og 
arrangementer. Det er også mulig å 
booke time via app’en.

Last 
ned her

www.amathea.no
post@amathea.no

Felles telefonnummer:

815 32 005

Veiledningstjeneste for gravide


