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Andrea Skaarer Kreutz

LederLeder
Et nytt kapittel i mitt arbeidsliv startet april 
2019; å skulle lede og utvikle Stiftelsen 
Amathea. Som ny direktør har det vært et 
år med bratt læringskurve, tid til å bli kjent 
med engasjerte og kompetente ansatte, 
nyttige og lærerike diskusjoner og man-
ge gode møter med politikere og samar-
beidspartnere. Etter de første 9 månedene 
kjenner jeg meg heldig som får ta del i en 
organisasjon hvor stolthet, engasjement og 
eierskap til arbeidet er stort! 

Debatten og diskusjonen knyttet til 
endringene i abortloven i juni belyste noe 
Amathea har erfart over tid; usikkerhet ved 
svangerskap og abort er fremdeles et tema 
som er tabu og skambelagt, både for kvin-
ner og menn. 

Som landsdekkende helsetjeneste med 
primæroppgave i å veilede innen usikkerhet 
ved svangerskap og abort, har Amathea en 
unik posisjon i samfunnet hvor vi kan følge 
trender og utvikling på hvordan dette opple-
ves av de som står i denne situasjonen. Med 
kunnskap, åpenhet og ved å være deres 
stemme, kan vi bidra til at helsetjenestene 
møter behovene.  

Å veilede andre til rett valg for seg er en 
stor balansekunst! Det krever klokskap, om-
sorg, kompetanse og mot i møte med den 
andre. Denne balansen håndterer veilederne 
i Amathea hver dag, med ett mål; om at alle 
skal leve godt med sine valg!

Arbeidet vi har lagt ned når det gjelder 
kvinnehelse, ungdomshelse og seksuell 
helse i året som har gått er stort. Vi har vært 
tilgjengelig for de som opplever at en gravi-
ditet blir belastende, veiledet kvinner, menn 
og par i deres kanskje vanskeligste valg og 
fulgt de opp i etterkant. Vi har vært der for 
de som har gjennomgått et svangerskapsav-

brudd. Vi har drevet fødselsforberedende 
kurs og mor-barn grupper, gitt preven-
sjons-veiledning og gratis prevensjon. 

Vi har vært på ungdomsskoler, videregå-
ende skoler, krisesentre, introduksjonspro-
grammer, studiesteder, arrangementer og 
stands og formidlet kunnskap og informa-
sjon innen seksuell og reproduktiv helse og 
rettigheter, egen kropp og egne valg. Vi har 
hatt grupper, dialogseminarer og workshops 
for minoriteter med temaer som SRHR, 
prevensjon, kunnskap om familieliv og fami-
lieplanlegging, sosial kontroll, kjønnslemles-
telse og vold. 

Utviklingen av Amathea er et kontinuerlig 
arbeid. Gjennom vår kunnskap og erfaring, 
tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser 
og samfunnsutviklingen vil vi jobbe for å 
nå ut til målgruppen, øke synligheten og 
kunnskapen om Amathea og være en robust 
organisasjon. Jeg gleder meg til å fortsette 
dette arbeidet fremover!

Som ny direktør er jeg stolt av alt vi har fått 
til sammen i 2019!
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STIFTELSEN AMATHEA
Stiftelsen Amathea har som samfunns-
oppdrag å bidra til å redusere individuelle 
og samfunnsmessige belastninger når en 
graviditet oppleves utfordrende. Vi har som 
primæroppgave å tilby den informasjonen 
og veiledningen som kvinner har krav på i 
henhold til «Lov om svangerskapsavbrudd» 
knyttet til svangerskap og abort.

Gjennom 40 års erfaring har vi opparbeidet 
en spesialisert veiledningsmetodikk, «Ama-
theametoden». Det unike med denne er vår 

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste. Stiftelsen skal tilby:
• generell helseopplysning innen forebyggende og helsefremmende arbeid 

knyttet til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter og samliv 
• informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort i hen-

hold til Lov om svangerskapsavbrudd
• samtale underveis og etter fullført svangerskap
• samtale før og etter abort
• individuell veiledning og helsehjelp innen seksuell- og reproduktiv helse og 

rettigheter med spesielt fokus på jenter og kvinner 
• utvikling og kompetanseoverføring av eget fagfelt til relevante aktører 
• tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svan-

gerskap og abort.

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse 
i samfunnet knyttet til samliv og seksualitet, kvinnehelse og psykososiale utfor-
dringer ved uønsket svangerskap og abort. 

Amathea skal fremme forskning og undervisning innenfor fagfeltet.

Amathea`s visjon er «Å styrke jenter og kvinner i å gjøre egne valg» noe som 

kunnskap og erfaring i å veilede mennesker 
med dilemmaer av eksistensiell, emosjonell 
og relasjonell art i en, for mange, krisesitu-
asjon med kort tidsfrist før et valg skal tas. 
Målet er å fremme refleksjoner og bevisst-
gjøring rundt fremtidsalternativer for å 
veilede hver enkelt til et selvstendig valg. 

Amathea har en tilgjengelighet og kompe-
tanse som bidrar til at kvinner, menn og par 
kan få rask og god hjelp når de trenger det, 
uavhengig av hvor de befinner seg i landet.  

§2 Formål
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alltid ligger til grunn i arbeidet vi utfører. Vi 
jobber etter kjerneverdiene; selvstendighet, 
annerkjennelse og kompetanse. Alle bruker-
ne som er i kontakt med oss, og de ansatte i 
Amathea, skal oppleve at disse kjerneverdi-
ene er til stede i organisasjonen.  

Selvstendighet – er grunnlaget for erkjen-
nelse, utvikling og ansvar. Det er samtidig 
en forutsetning for å kunne ta reelle valg og 
ivareta egne interesser. 

Annerkjennelse – viser vi gjennom å forhol-
de oss omsorgsfullt til mennesker og situ-
asjoner på en respektfull og nøytral måte. 
Vårt utgangspunkt er hvordan folk opplever 
og beskriver sin situasjon.  

Kompetanse – innehar vi ved faglig kompe-
tente medarbeidere, en kultur og systemer 

som forvalter kunnskap og erfaringer, for 
brukere, helsepersonell og samfunnet. 

Stiftelsens arbeid er med på å bidra til at 
det nasjonale strategiarbeidet gjennomføres 
i praksis og at tilbudet om likeverdige helse-
tjenester opprettholdes gjennom:

«Snakk om det!», 
den seksuelle helsestrategien  

«#Ungdomshelse», 
strategi for ungdomshelse 

«Retten til å bestemme over eget liv», 
handlingsplan mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Statistikk
I 2019 hadde Amathea 4629 unike brukere 
fordelt på 12 554 konsultasjoner som gir 
et gjennomsnitt på ca. 3 konsultasjoner pr 
bruker. I brukerundersøkelsen viser også 
tallene at vi har en stor overvekt av nye 
brukere hvert år. 93% av disse var kvinner 
og vi hadde 321 parsamtaler. 

I 2019 hadde vi 201 fødselsforberedende kurs 
og mor-barn grupper med 1135 deltagere.

Fullføre/avslutte svangerskap
Etter abort
Oppfølging sv skap/omsorg barn
Medisinsk veiledning 

Annet

12–15 år
16–20 år
21–25 år
26–30 år
31–35 år
36–40 år
Over 40 år
Ukjent alder

KONSULTASJONSTYPE

Personlig frammøte 4.178
Telefon 4.968
Digital kontakt (inkl. epost) 582
Annen kontaktmåte 894
Chat henvendelser 1932

Totalt 10.622

KONSULTASJONENES INNHOLD

ALDERSFORDELING

GRUPPETILBUD
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Stiftelsen Amathea har et stort fokus på, 
og holder høyt, at tjenestene våre er basert 
på brukermedvirkning og likeverdighet. 
Dette gjøres kontinuerlig av veilederne i 
ethvert møte med den enkelte og gjennom 
vår brukerundersøkelse. I 2019 gikk vi 
over til å benytte SurveyMonkey som 
vårt analyseverktøy for resultatene av 
brukerundersøkelsen.

Alle nye brukere som er i kontakt med 
Amathea blir bedt om å svare på vår 
brukerundersøkelse, de fyller da ut 
anonymt skjema som registreres i vårt 
resultatverktøy. De blir bedt om å legge 

inn noe bakgrunnsinformasjon om seg selv, 
svare på hvordan de har opplevd hjelpen de 
har fått og gi oss tilbakemelding på hva vi 
kan gjøre bedre.  

I 2019 ble det registrert 694 svar på vår 
brukerundersøkelse, antall utsendte 
skjemaer er ukjent. 86% av brukerne hadde 
sin første samtale hos Amathea, mens 14% 
har vært til samtale hos Amathea tidligere, 
enten i 2019 eller på et tidligere spørsmål.

Gjennomsnittsalder på respondenten var 
28,5 år og hovedtyngden av brukere (63%) 
var i alderen 25–45 år.

De som oppsøker Amathea har som regel 
mer enn ett tema de ønsker å ta opp med 
en veileder og flere går inn i hverandre. Det 
er derfor ikke lagt inn en svarbegrensning 

Gjennomsnittsalder: 28,5 år. 

ALDER

16–19 år

20–24 år

25–29 år

30–34 år

35–39 år

40–45 år

Over 45 år

HVA ER DET DE KOMMER TIL AMATHEA MED? 

på hva som er oppsøkningsgrunn, noe som 
gir et resultat på over 100%. Av naturlige 
årsaker er graviditet og valget om å avslutte 
eller fullføre et svangerskap hovedtemaene.

Brukerundersøkelsen Brukerundersøkelsen 20192019
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42% har ikke vært i kontakt med annen 
helse eller sosialtjeneste i forkant av 
samtalen hos oss. Det oppgis også som et 
ønske fra brukerne at de ser et behov for at 
flere vet om oss og at de gjerne skulle vært 
i kontakt med oss tidligere enn de var. 54% 
av samtalene ble gjennomført alene, 43% 
sammen med kjæreste, partner eller den du 
er gravid med. 

Opplevelsen av tjenestene
Omtrent samtlige av respondentene er 
veldig fornøyd med den hjelpen de får i 
Amathea og 97% oppgir at de ble møtt på 
en svært god eller god måte. 99% svarer at 
det ble snakket om det som var viktig for 
seg, 90% oppga at samtalen var til god hjelp 
og 97% ville anbefalt tjenesten til andre.  

På spørsmålet om hva kan vi gjøre 
bedre i Amathea får vi mange gode 

OPPSØKNINGSGRUNN

Egen graviditet
Annens graviditet
Mistanke om graviditet
Tidligere graviditet
Tidligere abort
Ulike aspekter ved valg om å avslutte/fullføre graviditet
Forhold til barnefar/barnemor
Forhold til familien
Medisinske spørsmål

tilbakemeldinger på å fortsette som 
før, at vi burde hatt flere ressurser og 
utvidet tilbudet, at flere skulle ønsket de 
visste om oss før og at vi var mer synlig i 
kommunehelsetjenesten og på sykehusene. 
Mer fokus på menn og deres rettigheter 
og behov er også ønsket, og at det kunne 
kommet tydeligere frem at vi også var et 
tilbud til de som gjennomgår spontan- og 
senaborter.

Dette er områder vi tar med oss for å jobbe 
videre med fremover!

Økonomiske rettigheter/trygd
Juridiske spørsmål
Utdanning/arbeid
Annet

55%

9%
5% 4%

10%

27%

16%

7% 8%
11%

6% 6% 5%

«Vil bare si at det var skikkelig 
godt å bli tatt imot av en 
kunnskapsrik og forståelsesfull 
person i en valgsituasjon».
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Chat tilbud i Amathea 
Amathea har siden februar 2017 tilbudt 
chat-tjeneste. Målsettingen med dette tilbu-
det er å kunne nå enda bredere ut, lette tilg-
jengeligheten, og å gjøre terskelen lavere for de 
som ønsket å komme i kontakt med Amathea. 
Vi opplever at chatten for mange er første skritt 

Amathea har gjennom 2019 vært med på prosjekt 
DIGI-UNG i regi av Helsedirektoratet. Formålet med 
DIGI-UNG-programmet er å levere lett tilgjengelig og 
kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til 
ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud på tvers av 
sektorer som bidrar til mestring og selvhjelp. Prosjektet er 
forventet å avsluttes i løpet av 2020.

DIGI-UNG samling på Helsedirektoratet

mot å ha en veiledningssamtale enten på telefon, 
eller ved oppmøte på ett av våre kontorer.

Åpningstiden fra 08.00–20.00 mandag til fredag 
har vært bemannet av veilederne i Amathea 
gjennom hele året. Pågangen på chat har 
vært god og bredden i spørsmålene er stor og 
dreier seg om alt fra timebestilling, medisinske 
spørsmål, valgsamtaler og behov for informasjon 
om abort og etterabort problematikk. Vi bes-
varte 1932 henvendelser på chat i 2019.
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Amatheas tilbud om

gratis langtidsvirkende hormonell 
prevensjon (LARC) 2019
Tilbudet om gratis LARC til kvinner i sårbare 
livssituasjoner og kvinner med minoritetsbak-
grunn fortsatte også i 2019. Formålet er å jobbe 
helsefremmende og forebyggende for kvinner
i alle aldersgrupper ved å styrke deres autonomi.
Dette gjøres gjennom økt kunnskap om egen
kropp, seksuelle og reproduktive helse, familie-
planlegging, forebygge svangerskapsavbrudd,
samt å øke tilgjengeligheten og bruken av LARC.
 
På landsbasis gir alle veiledere i Amathea tilbud 
om gratis prevensjonsveiledning. Foreskriving 
og administrering av LARC blir gjort av våre 
jordmødre eller i samarbeide med lokale hel-
setjenester. Gjennom ulike tilskuddsordninger 
har vi kunnet tilby gratis prevensjon til kvinner 
som ellers ikke hadde hatt denne muligheten. 
Veileder Bente Nymoen på Hamar, har samar-
beidet med lokalt helsepersonell for innsetting 
av LARC. Lokalkontoret i Bergen har hatt tilbud 
om gratis LARC til kvinner som har gjennomgått 
abort, samt til kvinner som er i en sårbar livssitu-
asjon. Jordmødrene Kristine Selvik Jacobsen og 
Benedicte Remme i Bergen har jobbet forebyg-
gende med psykiske reaksjoner etter abort, 
og målet med prevensjonstilbudet har vært at 

kvinner selv skal kunne planlegge om og når de 
ønsker å danne familie eller å øke familien. I Oslo 
har jordmor Hanne Torp ledet prevensjonsar-
beidet. Det ble særlig lagt vekt på å oppsøke og 
rekruttere kvinner fra det øst-afrikanske miljøet i 
Oslo til samtaler om familieplanlegging og gratis 
LARC. 

Vi har hatt kvinner fra 17 ulike nasjonaliteter i 
aldersgruppen 16 – 43 år og tilbudt i underkant 
av 200 gratis LARC. 

stock.adobe.com

stock.adobe.com
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Amathea har som et viktig arbeidsområde 
å nå ut til minoritetsbefolkningen med 
god helseinformasjon og bidra med 
primærforebyggende tiltak. I året som 
har gått har vi vært på asylmottak, 
introduksjonstjenester, opplæringssentre og 
ulike minoritetsorganisasjoner for å planlegge 
og gjennomføre undervisning om seksuell- og 
reproduktiv helse, prevensjon, graviditet, abort, 
negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og vold 

i nære relasjoner. Alle disse tiltakene tilpasses 
de enkelte klasser og grupper og baserer seg på 
kunnskap om egen kropp, autonomi og frihet til 
å ta egne valg. Det er fokus på empowerment og 
brukermedvirkning, og undervisningen tilpasses 
underveis ut i fra deltagerens behov og ønsker. 
Det benyttes tolk ved behov. 

I 2019 gjennomførte vi denne type undervisning 
for 2146 personer i alderen 16 år og oppover. 

Somalisk 
kvinnegruppe 
Tromsø

Våren 2019 ble det 
gjennomført et 
gruppetilbud for somaliske 
kvinner i samarbeid med 
jordmor Ugbaad Gilingil 
ved Universitetssykehuset i 
Nord-Norge.  

Mashariki
Y-Global arrangerte i samarbeid med Amathea og 
flere andre organisasjoner, et arrangement med tema 
kroppsautonomi og mental helse. Arrangementet fikk 
navnet Mashariki som stammer fra kiSwahili. Emma 
Sibilo holdt en tale med tema «valg over egen kropp» 
og informasjon om Stiftelsen Amathea’s tilbud. På 
showet viste mennesker fra ulike deler av verden frem 
vakre antrekk. 

MinoritetsMinoritetshelsehelse
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Helsenorsk 2019
Amathea Hedmark og Oppland arrangerte 
«Helsenorsk» for 78 kvinner og menn med mi-
noritetsbakgrunn i 2019. Dette er en videreføring 
av pilotprosjektet som startet opp i 2017 i samar-
beid med Nav Solør, Jordmor Åse Fjeld og Åsnes 
opplæringssenter. Rekrutteringen har vært gjen-
nom introduksjonsprogram eller dialoggrupper 
i regi av Amathea, og er et samarbeid med ulike 
opplæringssentre, i hovedsak Åsnes. 

Undervisningen har som mål å gi deltagerne 
grunnleggende kunnskap i temaene seksuell 
og reproduktiv helse, vold i nære relasjoner og 
kjønnslemlestelse, samt lære seg norske ord og 
begrep som er viktige å kunne for å skaffe seg 
selv eller familien helsehjelp. Undervisningen 
er i hovedsak dialogbasert med utgangspunkt 
i å dele erfaringer, tanker og kunnskap med 
hverandre. Tolk benyttes for å sikre at kunnskap-
en forstås. Det er vårt ønske at deltakerne skal få 
økt kunnskap og mulighet til å orientere seg i det 
norske samfunnet, slik at de kan ivareta egen og 
familiens helse.

Informasjon og tilbud om prevensjon er et viktig 
ledd i integrering. Ved å kunne styre egen fami-
lieplanlegging er det lettere for kvinner å fullføre 
introduksjonskurs, utdanning eller være ute i 
jobb. Ved hjelp av IMDI midler gjennom Hamar 
kommune har Amathea kunnet utvide tilbudet 
å sørge for at 38 innvandrerkvinner/jenter fikk 
gratis prevensjon i 2019, i hovedsak LARC.

Både tilbudet om «Helsenorsk» og tilbud om 
gratis prevensjon, for de som ikke har midler til 
dette selv, fortsetter ved hjelp av IMDI midler i 
2020. 
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I dette prosjektet har vi hatt tilbud om gratis 
prevensjon (se tema prevensjon). I tillegg har vi 
gjennomført disse tiltakene: 

Bokollektivet og krisesenteret
Amathea har i samarbeid med bokollektivet og 
krisesenteret i Oslo arrangert grupper for deres 
beboere med dybde diskusjoner med fokus på 
seksuell og reproduktiv helse. Formålet med 
gruppene har vært å avlive myter relatert til 
hormonell prevensjon, samt å øke kunnskap om 
seksuell og reproduktiv helse; anatomi, fysiologi, 
hormoner og menstruasjonssyklus, valg, venner, 
kjærester, seksuelt overførbare sykdommer, 
seksuell nytelse, familieplanlegging mv. Brukere 
på bokollektivet og krisesenteret har benyttet 
vårt tilbud om prevensjonsveiledning og gratis 
langtidsvirkende hormonell prevensjon. 

Dialoggruppe diskusjoner, temakvelder med 
Nazish Kahn
Diskusjoner over tid med kvinner og jenter i 
flere generasjoner rundt tema som seksualitet, 
tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Målet 
har vært å bygge bro mellom generasjoner. 

Ved hjelp av midler fra Oslo kommune til integreringstiltak har Amathea 
Oslo hatt prosjektet “Trygg seksuell helse, en læringsarena for autonomi”

Nazish Khan har i samarbeid med Emma Sibilo 
holdt flere dialoggrupper med deltakere som har 
pakistansk og somalisk bakgrunn.

International child development program 
(ICDP)
Det har blitt holdt tolv ukentlige møter med kurs 
i ICDP for minoriteter med fokus på barneop-
pdragelse i familier med multikulturell bakgrunn. 
Deltakerne i gruppen var fra ulike afrikanske 
land. Noen av deltakerne var i Norge gjennom 
studier og kunne derfor ikke snakke norsk, selv 
om de har barn i det norske systemet. 

Dialogmøte
i Ulsteinvik for minoritetsgrupper. 
Keziah og Wenche, i samarbeid med 
Sanitetskvinnene. 35 kvinner og menn fra 
ulike land deltok på møte i Ulsteinvik.

Undervisning 
ved voksenopplæringen i Drammen ved 
Vivi Skreppedal. 



Mor-barn grupper!
Gjennom gruppetilbudet mor-barn tilbyr Ama-
thea kvinner som blir alene om omsorgen et 
nettverk. Her kan de utveksle erfaringer, barna 
kan pludre sammen og veilederne i Amathea 
er til hjelp og støtte og gir informasjon der det 
er behov. Barseltiden er en tid med mange nye 
utfordringer og behovet for noen å drøfte og dis-
kutere med er stort. På gruppetreffene serveres 
en enkel lunch og deltakerne gir tilbakemelding 
på at de opplever et fellesskap som både gir om-
sorg, støtte og læring. Gruppedeltakerne kom-
mer med innspill om temaer som opptar de og 
veileder i Amathea legger til rette ved å innhente 
informasjon eller invitere inn gjeste-forelesere/
kursholdere.

I 2019 arrangerte Amathea 201 grupper med til 
sammen 1135 deltagere.
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Fødselforberedende kurs
Hvert lokalkontor arrangerer fødselsforbere-
dende kurs gjennom året. Kursdeltagerne er 
enten alene i graviditeten eller har et uavklart 
forhold til barnefar. Kursene går over fire til syv 
uker, og tilpasses behovene til hver gruppe. 
Målet med kurset er kompetansehevning og at 
kvinner som antar at de blir alene om omsorgen 
for barnet skal knytte nettverk med andre gra-
vide i samme situasjon.  I tillegg ønsker vi å ha 
fokus på hvordan vi kan bli gode foreldre til tross 
for at det er en stor og mange ganger utfordren-
de oppgave. Ved å skape dialog og presentere 
kvinnene for aktuelle tilbud i nærområdet er vi 

en støtte i svanger-
skap og barselstid.

Kvinnene uttrykker 
stor takknemme-
lighet for å få delta 
på fødselsforbe-
redende kurs hos 
oss. Flere Kvinner 
som ikke er i en 
«A4» situasjon der 
graviditeten er 
planlagt eller lever 
sammen med en 

Jordmor Siw Rottem viser 
hvordan barnet kommer seg 
gjennom fødselskanalen

partner, gir uttrykk for at det er vanskelig å delta 
på kurs der kursdeltakerene er i en annen livs-
situasjon enn de selv. Noen av kvinnene savner 
en partner å dele graviditeten med, andre igjen 
kan ha et lite nettverk og opplever lite støtte 
hos sin familie. Omsorg, støtte og kunnskaps-
formidling i en trygg atmosfære er med på å gi 
kvinnene framtidstro og håp i en kanskje sårbar 
fase i livet deres. Amathea er takknemlige for at 
vi har så mange gode samarbeidspartnere i kom-
munene og helsestasjonene/jordmorsentrene 
som rekrutterer kvinner til kursene. 

Mor Mor og barnog barn
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Kurs for 
helsepersonell
med Keziah, Wenche og 
Martha. Tema; Seksuell 
og reproduktiv helse 
på tvers av kulturer. 
Deltakere: Helsesykepleiere, 
jordmødre, lærere ved 
voksenopplæringen.   

Helsesykepleierkongressen

Deltagelse på samfundsmøte
26. januar deltok Hege Follestad på Samfundsmøte med tema abort på Studentersamfundet i 
Trondheim, sammen med Marianne Mjaaland og Linn-Elise Øhn Mehlen. Det var stort oppmøte, 
engasjerte innleggere og gode spørsmål fra salen.

Inger fra Amathea Troms/ Finnmark og 
Randi fra Amathea Nordland, står på stand 
og deltar på en faglig, nær og kreativ 
helsesykepleier kongress i Bodø. Over 
700 helsesykepleiere fra hele landet var 
samlet og mange ulike organisasjoner var 
presentert på stand. 

UtadrettetUtadrettet arbeid arbeid
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Markering av 
Verdensdagen
for psykisk helse

Deltagelse på 
universiteter

Markering av dagen i Tromsø ved Inger Pedersen 
og Jorunn Eriksen og varaordfører Jarle Årbakke

Kristin og Hege møtte de nye studentene i Trondheim 
under Vrimledagen på NTNU

Her på Universitetet i Agder avd Grimstad, sammen med 
representanter fra HFU (Helsestasjon for ungdom) og SIA-
Helse (studentsamskipnaden i Agder)

Her Amathea Nordland på Nord universitet i samarbeid 
med krisesenteret Salten, Alternativ til Vold, LMSO og 
Rådgivningstjenesten ved student i Nord.
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Føkkings mai
FøkkingsMai er en kortfilm 
om russetid, venninner, spy, 
gutteproblemer, sjalusi og 
abort. Den tar også for seg 
følelser, rus og uplanlagt 
graviditet. Filmen er laget 
med støtte fra Ekstrastif-
telsen og med Skagerak 
film som kunstnerisk 
ansvarlig. Filmen hadde 
premiere våren 2017. 

Amathea har i 2019 vist 
Føkkings Mai til russ landet 
rundt. Vi har vært heldige 
og hatt med oss noen av 
filmens skuespillere på 
fremvisning og retter en 
spesiell takk til Sara Enger
Larsen. Ved flere lokalkon-
torer har vi hatt samarbeid
med politiet og helsesyke-
pleierne ved skolene. Am-
athea har hatt informasjon 
og undervisningsopplegg 
rundt filmvisningen som 
bidrar til ansvarliggjøring 
rundt temaet uplanlagt 
graviditet, et tema det 
snakkes lite om for denne 
aldersgruppen. Dette arbeidet er med på å bidra 
til at ungdommene blir mer bevisste på bruk av 
prevensjon, samt at de får kjennskap til Amathea 
sitt lavterskeltilbud. 

Vivian fra Stavanger under visning av filmen for 
russ 2019

UngdomsUngdomsarbeidarbeid
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Veiledere fra Drammen og Skien sammen med senior-
rådgiver og helsesykepleier Anne Bentzrød i ung.no

Russens dag på 
Tusenfryd i samarbeid 
med RFSU og 
FØKKINGS MAI skuespiller.

Ungdomsarbeid
Amathea har hatt undervisning i mange kommuner rundt om i landet for konfirmanter, 
ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøyskoler innen tema seksuell- og reproduktiv 
helse, prevensjon og abort. Disse undervisningsoppleggene baserer seg på en dialogbasert 
metodikk rundt temaer som seksuell helse, egne grenser, uplanlagt graviditet og abort. 
Ungdommene er aktivt deltakende i refleksjoner og diskusjoner både knyttet til temaer de selv 
ønsker eller som legges frem av Amathea`s ansatte. 
I 2019 hadde vi undervisning for et sted mellom 8–9000 ungdommer. 

Amathea ble i 2018 med i et veiledningssamar-
beid med Ung.no, som er en offentlig informa-
sjonskanal til ungdom mellom 13–20 år drevet av 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 
Seks av våre veiledere er en del av et fagpanel 
som besvarer henvendelser til nettsiden når det 
gjelder graviditet og prevensjon. Hver ungdom 
får et unikt svar på sitt spørsmål, de kan lese 
andre sine spørsmål og få svar på tema de er 
nysgjerrige på eller lurer på. Målet er at alle skal 
få svar så raskt som mulig og helst innen 3 dager, 
for hastespørsmål er svartiden ett døgn. Alle 
spørsmål og besvarelser blir lest i gjennomsnitt 
50 ganger 

Det er flere organisasjoner og offentlige instan-
ser som er med i dette samarbeidet, blant annet 
Alarmtelefonen for barn og unge, Antirasistisk 
senter, UngInfo, Slettmeg.no, NAV og Rustelefo-
nen. Dette er en viktig arena blant all informasjon 
ungdom søker på internett og vi er glade for å 

være med på denne siden og bidra til økt kunn-
skap om helsemessig tema for ungdom generelt. 
Kilder og nettsider som fagpanelet kan bruke for 
å innhente kunnskap og lenking, er godkjent av 
fagrådet i ung.no. 
Dette er også en viktig arena for Amathea å være 
synlig på slik at ungdom får vite om oss og kan 
oppsøke våre tjenester når de trenger det. I 2019 
besvarte vi 1073 spørsmål knyttet til graviditet og 
prevensjon. 
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Dialogbasert forebyggende arbeid 
mot vold i innvandrermiljøer

mer i alle samfunn, sosiale klasser, kulturer og 
religiøse grupper. I dette prosjektet presenteres 
temaet om vold i familien med utgangspunkt i 
utfordringer innvandrerbefolkningen opplever i 
integreringsprosessen. 

Vi ser at innvandrere har et stort behov for 
kunnskap om hvordan de kan takle utfordringer 
knyttet til psykiske helseproblemer, ensomhet, 
sorg, stress, arbeidsledighet, barneoppdragelse 
og frustrasjoner rundt manglende kunnskap om 
norske lover og tjenestetilbud. 

Amathea samarbeidet i 2019 med mange og 
viktige aktører for å nå ut til målgruppen;  bl.a. 
IHSG, Mangfoldshuset i Trondheim, Frelsesar-
meen i Drammen, Den Norske kirken i Moss, 
Sølvberget i Stavanger, Moske i Drammen, Fjell 
kirke i Drammen, Den Gambiske Foreningen i 
Oslo, Den etiopiske Ortodokse kirken i Norge, 
Organisasjonen INFO 123, Rosenhoff voksenopp-
læring, Den Etiopiske Foreningen i Kristiansand. 
Samarbeidet med disse organisasjonene håper vi 
vil fortsette med videre i 2020.  

Amathea gjennomførte prosjektet «Dialogarbeid 
i minoritetsmiljøer» støttet av Bufdir, med Leoul 
Mekonen som prosjektleder. I 2019 holdt vi 12 
dialogsamlinger hvorav fire av disse var i sam-
arbeid med lokalkontorene i Bodø, Trondheim, 
Stavanger og Drammen. Dette gjorde at vi nådde 
ut til ca. 600 innvandrere i ulike kommuner i Nor-
ge gjennom dialogbasert forebyggende arbeid. 

Amathea har bygget opp et sterkt samarbeids-
forhold med ulike innvandrerorganisasjoner og 
ressurspersoner i innvandrermiljøer for å drive 
informasjons og bevisstgjørings kampanjer rundt 
vold, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll 
og tvangsekteskap. 

Generelt sett er vold et tabubelagt tema som 
lett kan utløse opplevelse av stigmatisering og 
motstand når temaet presenteres for innvandrer-
befolkningen. Av den grunn har Stiftelsen Ama-
thea, ved prosjektleder Leoul Mekonen, utviklet 
kultursensitive metoder for å skape bevissthet 
og øke kunnskap om vold i minoritets-miljøer. Et 
viktig perspektiv er at vold i nære relasjoner er 
et globalt folkehelse problem og det forekom-

ProsjekterProsjekter
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«Samiske kvinner og seksuell helse»
Sommeren 2018 startet Amathea opp et 
pilotprosjekt «Samiske kvinner og seksuell helse» i 
Sapmi i samarbeid med SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter 
i psykisk helsevern). Formålet med samarbeidsprosjektet er å 
arbeide for, samt etablere en trygg arena for seksuell helse for 
den samiske befolkningen. Prosjektet ledes av Ingunn Eriksen, 
samisktalende spesialsykepleier og sexolog.
I forskningsrapporten «Emotional, physical and sexual violence 
among Sami and non-Sami populations in Norway», 2015, kommer 
det frem at samiske kvinner er mer utsatt for vold og seksuelle 
overgrep enn andre deler av befolkningen. Dette belyser viktigheten 
av å satse på kunnskap og gode helsetjenester innen seksualitet. 
I nybrottsarbeid tar det tid å bygge opp et tilbud og nettverk, enda 
mer tid innen seksuell helse da det er et tabubelagt område som 
det snakkes lite om. I 2019 har det vært mye resing for å møte 
samarbeidspartnere, bidra med kompetanseheving for ansatte i 

kommunene, delta på møter og seminarer i regi Sametinget, KS og Fylkesmannen. Ingunn 
har delt sin kunnskap med både svenske og finske samarbeidspartnere og det er en stor 
mangel på samisk kulturforståelse blant hjelpeapparatet i alle de tre landene. Det har vært 
av stor verdi for prosjektet å samarbeid med Samisk kvinneforum og med de kommunale 
heletjenestene for å nå ut til målgruppen. 
Prosjektet har vært krevende og ensomt. Etter nesten to år begynner arbeidet å høste frukter 
med at tema seksuell helse er løftet frem og at kompetansen er etterspurt. Det er starten på 
et viktig arbeid som vil kreve tid, tålmodighet og ressurser for å lykkes. Noe Amathea er helt 
avhengig av å ha gode samarbeidspartnere for å lykkes med. 

Lokal fagleg
referansegruppe KRAFT
 
KRAFT er eit fagleg forum for Kvinnehelse, 
Reproduksjon, Abort, Førebygging og Teore-
tiske innsikter. Amathea er initiativtakar og 
arrangerer KRAFT i samarbeid med mellom 
anna Bergen kommune, Høgskolen Vestlan-
det, RVTS, Sammen og Medisinerstudente-
nes seksualundervisning. Målet med KRAFT 
er å skape eit treffpunkt for fagleg utveksling 
på tvers av fagmiljø som er oppteken av 
tema kring kvinnehelse og reproduksjon. 
Forumet er gratis og opent for alle, både 
fagpersoner og privatpersoner. 13. septem-
ber 2019 arrangerte de politisk debatt om 
helsesykepleier dekning i Bergen kommune.
Blant panelet var Beate Husa (KRF), Agnes 
Giertsen (Helsesykepleier HFU/Høgskole 
lektor), Tobias Strandskog (Høyre), samt 
representanter frå studentersamfunnet og 
ungdommens bystyre. 
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NOREC utvekslingen 2019
I 2015 inngikk Amathea et samarbeid med KFUK-
KFUM Global om en profesjonell utveksling 
mellom Kenya og Norge finansiert av Norec 
(Norsk senter for utvekslingssamarbeid, tidligere 
Fredskorpset). Prosjektet har fokus på seksuell 
og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og 
partnerne i samarbeidet er YWCA Kenya og Af-
rican Alliance (en panafrikansk organisasjon som 
samler YMCAs arbeid i en rekke land). Hensikten 
er at alle partnere skal styrke sin kompetanse, 
utveksle kunnskap og styrke organisasjonens 
arbeid innen SRHR. For Amathea gir dette pros-
jektet mulighet til å styrke vår flerkulturell kom-
petanse og øke rekruttering av jenter og kvinner 
med minoritetsbakgrunn til våre kontorer. 
I 2019 hadde vi Keziah Bianca tilknyttet Oslo 
kontoret frem til juni og Pauline O tilknyttet 
kontoret i Bergen fra september. De har bidratt i 
vårt arbeid ut mot minoritetsbefolkningen ved å 
arrangere og bidra i grupper, dialogseminarer og 
undervisning knyttet til HIV, SRHR, kjønnslem-
lestelse og identitet i et nytt land med bakgrunn i 
ulike kulturer og krysspress.  

Amathea sin deltager i prosjektet 2019 var Kris-
tine Flatnes i Kisumu YWCA, og her er hennes 
reisebrev. I januar 2019 var jeg den heldige som 
fikk dra av gårde på et 1-årig utvekslingsopphold 
i Kenya på vegne av Amathea. 

Da jeg troppet opp i Kenya følte jeg riktignok 
mest på delen om å lære – alt av kunnskap og 
erfaring fra Norge virket plutselig ikke like rele-
vant. Jeg hadde aldri vært i et afrikansk land før 
og synes det var litt skummelt å skulle manøvrere 
seg i en kultur hvor jeg ikke visste hva som var 
greit å si og ikke, hvilke myter som florerte og om 
de lokale ungdommene jeg skulle jobbe med kom 
til å relatere til noe av det jeg sa. Jeg var opptatt 
av å vise kulturforståelse og å trå varsomt.

Jeg stilte spørsmål, prøvde å unngå antakelser 
og lot ungdommene selv lede diskusjonen i den 
retningen de ville. Og jeg lærte! Det aller meste 
jeg lærte i Kenya lærte jeg ikke gjennom å lese, 
eller gjennom opplæring fra en kollega. Jeg lærte 
gjennom å lytte, stille spørsmål og observere. Jeg 
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fikk lede gruppeterapi for mennesker som lever 
med HIV, reise rundt i Kenya for å utdanne ung-
til-ung-formidlere i SRHR, opprette et ungdoms-
nettverk for SRHR-aktivister, og bli inspirert og 
motivert av de mange unge frivillige som legger 
inn beinhard innsats i å forsøke å skape en positiv 
utvikling i nærmiljøene sine. 
Jeg gikk fra å være overrasket og sint over hvor 
mange kenyanske kvinner som har internalisert 
tanken om at mannen de er med eier kroppen 
deres til å bli mest sliten og lei meg over hvor 
vanskelig disse normene er å endre, tross de 
mange fantastiske kenyanerne som jobber for å 
gjøre nettopp dette. 

Å føle på at man jobber sammen på tvers av 
kultur og landegrenser, utfordrer og lærer av 
hverandre er helt uvurderlig. Det gjør at vi sette 
rpris på nye aspekter ved kulturen vi skulle hjem 
til og kulturen vi skulle forlate, og gitt en større 
forståelse av samspillet mellom SRHR, normer 
og kultur. Jeg tror ikke noen av oss har forandret 
verden helt enda, men kanskje har vi sådd noen 
frø gjennom arbeidet vårt. Jeg vet i hvert fall at 
jeg og de andre deltakerne i prosjektet føler oss 
styrket – både som fagpersoner og som medmen-
nesker. 

Sex og politikk 
med 50 år!
Sex og politikk feiret 
sitt 50 års jubileum 
i september 2019 
der Amathea som 
medlemsorganisasjon 
deltok.

I forbindelse med 
feiringen hadde vi 
gleden av å få besøk 
av Emmanuel Okantu 
Akotof, IPPF Ghana 
og Kjersti Augland, 
Sex og politikk, til en 
informativ og hyggelig 
lunsj i lokalene våre i 
Oslo. 
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Amathea avd. Trøndelag mottok i 2019 i samarbeid 
med N.K.S tilskudd fra Stiftelsen Dam til å starte 
prosjektet «våg å snakke – psykososialt arbeid i et 
flerkulturelt perspektiv». Prosjektet har vært et 
forebyggende og holdningsskapende arbeid innfor 
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Deltagere 
i prosjektet har hovedsakelig vært ungdom og unge 
voksne i alderen 16 – 23 år med flerkulturell bakgrunn 
bosatt i Trøndelag.  

Dialoggrupper for ungdom og unge voksne har vært 
sentralt i prosjektet. Det har blitt opprettet fire dia-
loggrupper for ungdom og unge voksne hvor hver gruppe har gått over åtte uker med et møte i uka. 
Tema og innhold har blitt gjort i samråd med deltagerne med ønsker om tematikk som skulle tas opp 
under møtene. Til sammen har 41 deltagere benyttet seg av hele eller deler av dette tilbudet. Videre 
har det blitt gjennomført dialogkvelder med tema innenfor SRHR hvor både deltagere i målgruppen, 
fagpersoner og andre interesserte har deltatt. Det har under disse kveldene vært et 
stort engasjement og interesser fra deltagerne. Undervisning og informasjonsgivning 
innenfor SRHR – tematikk har også vært en sentral del av prosjektet. Gjennom et tett 
samarbeid med offentlige og frivillige instanser har vi blitt leid inn som ressurs i un-
dervisning til bl.a. innføringsklasser, INN kvalifiseringssentret for innvandrere, TROVO 
og andre etablerte grupper. Gjennom de tiltak som har blitt gjennomført i 2019 har vi 
nådd ut til 773 deltagere i alderen 16 – 50 år. 

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og brukergrupper er at det er behov for til-
rettelagte tilbud som tematiserer og åpner opp for samtaler om seksuell og reproduk-
tiv helse og rettigheter. Tiltakene som har blitt gjennomført i 2019 blir derfor videreført 
ved Amatheas kontor i Trøndelag for å fortsette det forebyggende arbeidet. 

Våg å snakke 
– psykososialt arbeid 
i et flerkulturelt perspektiv

Sykepleier og HLR-instruktør Janne Iren 
Rønningsbakk holder førstehjelpskurs for gruppa

Disputas
Marianne Kjelsvik disputerte 11. juni 2019 for ph.d.-graden ved 
Universitet i Bergen med avhandlingen: «Pregnant and ambivalent: 
Experiences of women and health personnel in the decision-making 
process». 

Marianne, som tidligere jobbet mange år i Amathea, har gjort et 
stort og viktig arbeid med denne doktorgraden. Interesse, tid, 
opplæring og veiledning av helsepersonell er viktig for å kunne møte 
abortsøkende kvinners behov for samtale om valget og ambivalensen.  
Amathea er stolt og takknemlig for den jobben Marianne har gjort innenfor vårt fagfelt!

Hege Follestad, Grete Wack, Kristine Selvik Jacobsen og Andrea Skaarer Kreutz fra Amathea 
deltok på disputasen. 
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Amathea har som mål å samarbeide 
tett med de ulike gynekologiske 
poliklinikkene for å legge til rette for 
et best mulig helsetilbud til kvinner og 
menn. Deling av kunnskap og erfaringer 
er en viktig del i dette arbeidet så 
vi sammen kan utnytte hverandres 
kompetanse på best mulig måte. 

Bente Nymoen og Hanne Torp fra fagdagen de deltok 
på med gynekologisk poliklinikk, avdeling Elverum. 

Amathea mottok en henvendelse fra en 
taiwansk ungdomsgruppe. «Sexter» som ønsket 
å besøke oss sommeren 2019. De har fått 
økonomisk støtte fra Kunnskapsdepartementet, 
ungdomsutviklingsadministrasjonen, i Kina for 
å utvikle en chatbot, organisere workshops 
og forbedre nettsteder om seksuell og 
reproduktiv helse for ungdom i Taiwan. Målet 
med besøket var å lære mer om beste-praksis 
om seksuell helse og kvinnehelse lokalt og 

Sexter Taiwan 
internasjonalt. De ønsket å øke forståelsen for 
prosesser som er nødvendige for å starte opp 
et effektivt utdanningsprogram gjennom både 
off- og online kanaler, fasilitere krysskulturelle 
erfaringer på feltet og råd for lansere en ny 
seksualundervisningsplan. 

Det var en aktiv gruppe som var engasjerte i alle 
spørsmål rundt seksuell og reproduktiv helse. De 
stilte spørsmål om hvordan Amathea drifter sine 

tjenester, og de uttrykte en begeistring 
for at myndighetene bevilger penger 
til en tjeneste med veiledning 
og informasjon ved uplanlagte 
svangerskap. Videre fortalte de om sitt 
arbeid for å nå målsettingen med sitt 
utviklingsprosjekt. 

Vi mottok en hilsen etter møtet: 
«På vegne av 
Ungdomsutviklingsadministrasjonen, 
Kunnskapsdepartementet, Kina 
(Taiwan), ønsker vi å formidle vår 
takknemlighet for din generøsitet og 
vennlighet til å godta besøket fra den 
taiwanske ungdomsgruppen.»
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UtdanningsmesseneUtdanningsmessene 2019 2019
Utdanningsmessen er en årlig event hvor over 
90.000 ungdommer fra hele landet søker infor-
masjon om utdanning og karriere. Dette er et 
enormt minglested, hvor det har vært viktig å 
synliggjøre Amathea og vårt tilbud. I 2019 var 
det over 90.000 ungdommer som fikk med seg 

messer med informasjon om Amathea og hvor vi 
var tilgjengelig for å slå av en prat, delta på quiz 
eller få med seg kondomer. Vi har også i år vært 
på alle utdanningsmesser i hele landet. Vi tar 
erfaringer og evaluering av årets messer videre. 

Emma og Silje i Lillestrøm Keziah i Lillestrøm

Veilederne fra Amathea Buskerud på stand på Universitetet i Sørøst Norge, campus Kongsberg. Til venstre 
sosialrådgiver Eli Jensrud USN og til høyre Frøydis Woldstad fra BRIS, Buskerudregionens incestsenter
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Inger i Tromsø
Lizie og Inger Åse er på Bakkenteigen, Universitetet 
i Sørøst-Norge

Wenche og Martha i Ålesund
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Amathea, ved veileder Anne-Margrethe Knutsen, deltok i debatten «Kan 
kommunen gi innbyggere likeverdige helsetjenester?» i regi av Nasjonalt 
SRHR nettverk, KS og Sogndalen kommune. 

Her belyste hun viktigheten av at det offentlige sammen med de ideelle og frivillige tjenestene 
må løse oppgaven med å levere likeverdige helsetjenester. 

Direktør Andrea Skaarer Kreutz 
deltok på toppmøte i kvinnehelse i 
regi av regjeringen 5. november 2019 
på St. Olavs hospital. Tema for vår 
arbeidsgruppe: «Hvilke konkrete tiltak 
bør regjeringen satse på innen seksuell 
og reproduktiv helse fremover?». 
Kunnskap om egen kropp, god og 
tilpasset  prevensjonsveiledning, 
familieplanlegging og LARC var blant 
hovedtemaene. 

Vi er klare til å bidra!
Veilederne Bodil Røinaas og Hanne 
Torp deltok på frokostseminar i 
anledning Kvinnekonvensjonens 40 
års jubileum i regi av Bufdir. 

Her sammen med Åshild Tongens 
fra Sex og politikk.

Arendalsuka 2019
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Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende 
kvinnehelsetilbud med 13 kontorer og adminis-
trasjon i
Oslo.

Tjenestetilbudet oppfyller retten kvinner har til 
informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om
svangerskapsavbrudd. Virksomheten finansieres 
hovedsakelig gjennom tilskudd over statsbud-
sjettet.

Styrets arbeid
Det er i 2019 avholdt 5 styremøter og behandlet 
41 saker. Stiftelsens direktør Hildegunn Bromnes
gikk av med alderspensjon og sluttet i stiftelsen 
1. juli 2019. Andrea Skaarer Kreutz ble ansatt som 
ny direktør i stiftelsen og tiltrådte 1. april 2019.

Mette Løkeland, Elvis Chi Nwosu og Siv Kvern-
mo gitt ut av styret i stiftelsen på styremøtet i 
april. Som nye styremedlemmer ble valgt Paal 
Henrich Berle, Kaveh Rashid, Gunn Kristin Heat-
ta og Zhiino Amiri (varamedlem).

Styret har særlig vært opptatt av å sikre repre-
sentanter i styret fra hver helseregion, og ha et 
bredt mangfold og kompetanse som dekker stif-
telsens virksomhet. Det ble avholdt et to dagers
styreseminar når nytt styre ble valgt, hvor 
Amathea’s posisjon og rolle ble diskutert. Styret 
har vært særlig opptatt av å sikre kunnskap og 
kjennskap til Amathea’s virksomhet blant kvin-
ner, menn og par som har behov for stiftelsens 
tjenestetilbud.

Styret har også vært opptatt av å øke forståelsen 
av viktigheten av tilbakemeldinger fra brukerne
(brukerundersøkelsen) og også hatt fokus på å 
sikre kvinner og menn med minoritetsbakgrunn 
tilbud om trygg seksuell helse.

Amatheas virksomhet finansieres i hovedsak over 
statsbudsjettet, og for 2020 er det presisert at 
det skal gjøres en gjennomgang av Amatheas 
tilskuddordning. Amathea er i dialog med
Helsedirektoratet, som forvalter den øremerkede 
bevilgningen fra statsbudsjettet, om hvordan
denne skal innrettes og finansieres.

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 forurenser det ytre miljø.
Sykefraværet i 2019 var samlet på 22,07 % med 
langtidsfravær på 15,83%.
Amathea er medlem av NHO.

Stiftelsen bestreber seg på å oppfylle gjeldende 
bestemmelser om likestilling. Stiftelsen Amathea 
har
i dag bare kvinnelige ansatte. Dette har sammen-
heng med virksomheten.

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.

Styrets årsberetning 2019
Grete Herlofson, Styrets leder Rigmor Andersen Eide, Nestleder Kaveh Rashid, Styremedlem Paal
Henrich Berle, Styremedlem Gunn Kristin Heatta, Styremedlem Lizie Reiersen, Styremedlem og

Andrea Skaarer Kreutz, Direktør

StyretsStyrets årsberetning årsberetning
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Rigmor Andersen Eide  
Nestleder
Ålesund  

Kaveh Rashidi
Styremedlem
??  

Gunn Kristin Haetta  
Styremedlem
??  

Lizie Reiersen   
Styremedlem   
Tønsberg  

Paal-Henrich Berle  
Styremedlem   
??

Grete Herlofson Roland
Styreleder
Oslo  

Andrea Skaarer Kreutz  
Daglig leder
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Til styret i Stiftelsen Amathea 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Stiftelsen Amatheas årsregnskap som viser et underskudd på kr 657 209. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets og direktørs ansvar for årsregnskapet 
Styret og direktør (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
E3

G
C7

-U
I4

Q
L-

KN
SB

L-
N

O
XV

U
-X

IE
PI

-W
Q

JT
K

STIFTELSEN AMATHEA  |  ÅRSRAPPORT32



side 2 
Uavhengig revisors beretning -  
Stiftelsen Amathea 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
stiftelsen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

 
Vi kommuniserer med styret blant annet om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av 
revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
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side 3 
Uavhengig revisors beretning -  
Stiftelsen Amathea 

Konklusjon om forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for 
øvrig. 

 
Oslo, 23. april 2020 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Grete Elgåen 
statsautorisert revisor  
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Stiftelsen Amathea 
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Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
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Oslo, 23. april 2020 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Grete Elgåen 
statsautorisert revisor  
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Uavhengig revisors beretning -  
Stiftelsen Amathea 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
stiftelsen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

 
Vi kommuniserer med styret blant annet om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av 
revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
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side 3 
Uavhengig revisors beretning -  
Stiftelsen Amathea 

Konklusjon om forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for 
øvrig. 

 
Oslo, 8. april 2019 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Grete Elgåen 
statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

GGRREETTEE  EELLGGÅÅEENN
SSttaattssaauuttoorriisseerrtt  rreevviissoorr
Serienummer: 9578-5993-4-4286941
IP: 217.173.xxx.xxx
2020-04-23 10:45:45Z
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Stortorget 2, 9008 Tromsø

Sjøgata 15, 8006 Bodø

Kjøpmannsgata 16, 7013 Trondheim

AMFI Moa øst, Langelandsveien 25, 6010 Ålesund

Wedelsgate 4, 2317 Hamar

Strandgaten 6, 5013 Bergen

Pilestredet Park 7, 0176 Oslo

Nedre Storgate 16, 3015 Drammen

Stavanger Storsenter, Arkaden, Laugmannsgata 5, 4006 Stavanger

Hancobygget, Glemmengata 55. 1608 Fredrikstad

St. Olavs gate 22, 3112 Tønsberg

Arkaden, Bruene 1, 3707 Skien

Henrik Wergelandsgate 29, 4612 Kristiansand

Troms/Finnmark: 

Nordland: 

Trøndelag:

Møre og Romsdal:

Hedmark/Oppland:

Hordaland/Sogn og Fjordane:

Oslo/Akershus:

Buskerud:

Rogaland:

Østfold:

Vestfold:

Telemark:

Agder: 
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