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Søknad

Søknadsnr. 2022-0001 Søknadsår 2022 Arkivsak

Støtteordning Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2022

Prosjektnavn

Søknad om tilskudd til innkjøp av utstyr for igangsetting og markedsføring av Winge 

Senter

Kort beskrivelse

Mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer eller erfaring fra seksualrelaterte tjenester øker 

daglig. Mange av dem har aldri fått den hjelpen de trenger, eller faller mellom to stoler. Gjennom 

egne erfaringer og vårt utøvende yrke vil vi bruke vår brede, faglige kompetanse og målrettede 

aktiviteter for å hjelpe dem. Vårt formål er å hjelpe dem til å bli oppreiste mennesker, etter en tid 

eller fase i livet med sorg, tap, ensomhet osv. som følge av rus, vold, selvmord og 

prostitusjonserfaring.

Prosjektbeskrivelse. NB! Husk å beskrive og svare på det kriteriene etterspør!

Winge Senter er i oppstartsfasen, og vi har behov for en del ulike typer utstyr til drift av senteret, 

samt ønsker å gjennomføre en markedsføringskampanje for vårt senter.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Winge Senter
Org.nr:924281073

hugo@wingesenter.no

Olavegen 439
2635 TRETTEN

97545347

Antall årsverk (heltid/deltid): 8 / 5

Kontakt Hugo Dias
hugo@wingesenter.no

Evenrudvegen 170
2350  NES PÅ 
HEDMARKEN

97545347

Prosjektleder Hugo Dias
hugo@wingesenter.no

Evenrudvegen 170
2350  NES PÅ 
HEDMARKEN

97545347

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Bakgrunn til Prosjektet 

Hugo er på verkstedet sitt, klokken er over fire på ettermiddag, han må jobbe ekstra timer i dag, og 

de andre arbeidere har gått. I tre timer snakket Hugo med ”Per” på kontoret. Per hadde vært mange 

ganger på kontoret og pratet med Hugo, og det var dette som var grunnen til at han alltid måtte jobbe

overtid. I dag var det annerledes, i dag hadde endelig ”Per” skjønte at byrden som han bar ble tatt 

ifra ham. Det ga en utrolig glede å se at han var fri fra det.
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Seint på natten mens Hugo sover, ringer telefonen. En annen stemme på den andre siden av røret 

sier: ”Kan vi prate, jeg trenger hjelp!”. En annen ”Per” ringer nå. En annen person som trenger hjelp, 

en person som ikke finner annen plass for å søke hjelp. En person som trenger hjelp der og da. 

Samtalen begynner, og forsetter i noen timer. Det ble en lettelse for den andre” Per”, men det trengs 

mer tid, flere samtaler for å akseptere, forstå og skjønne at byrden kan tas av…

Slik ble prosjektet født, NÅR OG etter at vi erfarte over en tidsperiode på nesten 30 år, et møte med 

mennesker som har behov for hjelp mens de går med sørgende tanker og føler seg skyldig: ”Det er 

min skyld at mannen min tok livet av seg, min feil at pappa er rusmisbruker, mitt ansvar at storebror 

ble mobbet, min utilstrekkelighet at jeg er dårlig i…………” osv. Veldig raskt oppfattet vi at det var hjelp

å få til de som var direkte innblandet i tragedier, men de pårørende fikk ikke hjelp eller direkte støtte. 

Det hjalp at vi ga støtte, og at den var til stede for dem når de selv ville. Dette betydde at vi var til 

disposisjon 24 timer i døgnet. Når som helst søkte de støtte og det hjalp å investere denne tiden i 

deres liv. Men på sikt det gikk ikke lenger. Vi hadde ikke muligheter til å hjelpe alle på grunn av 

mangel på ressurser. Midt i deres vonde tid kunne de føle at de stod i veien for deres og vår økonomi. 

Erfaringen gjentok seg i alle byene hvor vi flyttet til. Antall mennesker som trenger hjelp ble større og 

større. Vi vet at mennesker søker etter hjelp, men de vet ikke hvor de kan gå til. Den samme erfaring 

har preget oss som vil jobbe med dette videre i Winge senter: Et ønske om å hjelpe hele tiden, og i 

løpet av over 30 år har behovet bare blitt større og større.

Vi så behovet for å vise og veilede dem på veien ut av deres sorg og fortvilelse, fordi de var ikke syke, 

men de hadde det vondt.

Winge Senters mål er at enhver person som kommer for å få hjelp/hvile, skal reise tilbake OPPREIST, 

etter en tid/fase i livet med sorg, tap og fortvilelse, og med den indre kjennskap at de er verdifulle, 

satt i stand til all god gjerning.

Ideen bak tiltaket springer ut av foreningens lengsel etter å hjelpe mennesker med slike behov (ikke 

syke) og startet med et foreningsmøte i august 2019, som åpnet for muligheten til å leie Winge 

turisthjem.

Winge Senter er en plass for brukere som tidligere har fått hjelp med rus, angst, tap og depresjon, 

men som nå sliter i møte med konsekvensene av det levde livet. Skyldfølelsen blir enorm og umulig å 

bære, og en ond sirkel begynner å bane veien for en ny katastrofe!

Det kan være en mamma som bærer den ubegripelige sorg over å vite at hennes datter eller sønn har

blitt utsatt for et overgrep. Eller den personen som alltid har mislykkes - aldri fått det til – en som er 

blitt forlatt, og en mengde av slike eksempler kunne nevnes.
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Statistikken er ikke helt representativ, fordi det er en stor andel personer som lider og ikke er 

registrert noe sted, eller som aldri har gitt seg til kjenne med sine lidelser. Som eksempel kan nevnes 

at ca. 600 personer begår selvmord i Norge per år – med en gjennomsnittsalder på 47 år. Det berører 

mer enn 5000 etterlatte; pårørende som trenger hjelp i lang tid og som ikke har noen steder og gå. Og

alkoholikere, ca. 400.000 mennesker som er fanget, det tilsier en pårørendegruppe på ca. en million 

personer. Rusmiljøet er enda større. Pårørende av dem lever i en tragedie. De er ikke psykisk syke, 

men sorgen er utålelig. Hvor kan de gå? Og videre er det mennesker med prostitusjonserfaring - med 

all den skade for selve personen og deres nærmeste. De trenger en plass, de trenger hvile, ikke i 

passivitet, og ikke i overveldende aktiviteter, men en indre hvile som fører til bevissthet om deres 

verdier - og at livet tross alt er verd å leve. Det er noe av det Winge Senter ønsker å bidra med til det 

norske samfunn. Selv om det finnes tilbud med høy kompetanse i det offentlige – blir veldig mange av

disse personene ikke prioritert. Det er da Winge Senter med sine menneskelige ressurser - som vet 

hva det betyr å ha det vondt, kan bidra med sine kvalifikasjoner: tid, empati, varme, nærhet, 

medmenneskelighet og nestekjærlighet.

METODER, KUNNSKAP ELLER ERFARING

Winge Senter ligger på en idyllisk plass i fjellene i Øyer kommune, omringet av en fredfull atmosfære 

som naturligvis inviterer til hvile og positive tanker.

Winge Senter har en verdiforankring som bygger på et helhetlig kristent menneskesyn og at 

menneskeverdet er uavhengig av etnisitet, religion, politisk ståsted, legning eller funksjonsnivå. Vi vil 

respektere landets lover, pasientrettigheter, taushetsplikten og brukermedvirkning. Tilnærmingen vil 

være kognitiv og bygge på empatisk og sokratisk dialog og på en biopsykososial forklaringsmodell. 

Senteret skal ha døgnbemanning med tanke på at brukere alltid skal ha mulighet for hjelp og samtaler

når de har behov

Winge Senters tilbud er basert på to vesentlige pilarer: Nestekjærlighet og Omsorg, og 

arbeidsmetode baseres på recovery linjer.

Når en person, som er over 18 år, eller dens pårørende henvender seg til Winge Senters 

inntakstelefon, og den person er i målgruppe, skal arbeidere kunne ønske den velkommen med en 

gang.

Ved inntak av en person, vil 2 arbeidere ta imot den, gjennomføre en inntakssamtale så langt som det

er mulig, vise den senteret, gjennomgå praktisk og generell informasjon, rutiner, sikkerhet osv. og vise

den sitt rom. Brukere får sin kontaktperson, som skal være den som fører saken videre og er det ledd 

som forbinder brukere med de øvrige arbeidere. Det er allikevel slik i Winge Senter at alle arbeidere 

er for alle, dvs. at alle arbeidere vil og kan prate og hjelpe alle brukere, og alle brukere kan prate med 

alle arbeidere.

Det handler om å ta utgangspunkt i brukerens behov/ønsker, hva som er viktig i deres liv. Derfor skal 

brukeren ta del i opparbeiding av ”handlingsplan”. Dvs. systematisk arbeid med brukermedvirkning, 

og få til en helhetlig tilnærming til brukerens hver dag. Derfor skal behandlere være opptatt av 

brukerens ønsker/behov her og nå, samtidig de motiverer han/hun til forandringer som hjelper til det

gode. Samtaler med tilsynslege, sykepleiere, sosionomer, vernepleier med mer vil være meget viktig 

for å kartlegge og opparbeide ”handlingsplan”.
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Winge Senter vil sette i gang en dypt personlig og unik prosses hos den enkelte, dvs. det skal både 

være personlig, individuelt og unikt. Til dette har vi 4 fokusområder:

1. Å jobbe med verdier: synliggjøring av ønskede verdier og refleksjon rundt verdier og holdninger.

2. Å integrere verdier i praksis: hva betyr verdiene for vår praksis. Hvordan finner vi de igjen eller 

ønsker å finne dem igjen?

3. Å skreddersy praksis ved bruk av systematisk tilbakemeldinger (observasjoner) på praksisutøvelsen.

Dvs. kontinuerlig sjekke ut om vi treffer brukerens behov og justere praksis etter hans/hennes ønsker 

og mål.

4. Det handler da om å være på jakt etter den enkelte bruker sine verdier, ressurser, drømmer og mål.

Dette er ikke noe verken brukere eller andre alltid kan svare så lett og kjapt på. Dette fokus handler 

ikke om å kreve mer av brukeren enn man krever av seg selv, men det handler om å ha en holdning 

overfor brukeren som kan hjelpe brukeren til selv å fine fram til svarene. Det handler om å ha noen 

gjennomtenkte måter å møte brukeren på, og mestre noe nyttige verktøy og gi til brukeren slik at 

han/hun ser lyset i den tunell hvor de befinner seg.

Effektmål

Effektmålene for oss vil være at vi får mulighet til å starte senteret så snart som mulig, og at vi får på 

plass på alt nødvendig utstyr for drift av senteret, slik som datamaskiner, skriver, kontormateriell, 

infoskjerm og markedsføringskampanje, blant annet.

Resultatmål

Winge Senter har 23 sengeplasser som vi ønsker å fylle med brukere. For å klare dette trenger vi 

tilgang på moderne utstyr til drift, og gjennom et tilskudd fra fondet vil vi kunne realisere noen av 

disse målene.

Vårt mål er å ha et belegg på 30-50% første året. Det vil med andre ord si ca. 2500-3000 liggedøgn. Til

dette har vi 13 ansatte, og ca. 7,6 årsverk. I tillegg kommer 12 frivillige som nedlegger ca. 4,6 årsverk. 

Lønnsbudsjettet vårt er på ca. 5 millioner kroner. Dette vil gi en positiv økonomisk effekt for 

kommunen ved at det settes i gang aktiviteter slik som både transport, handel, skatt og andre 

inntekter for kommunen og næringer i kommunen.

Måleindikatorer

Et tilskudd fra kommunen vil være målbart for oss ved at midlene gjør oss i stand til å få i gang driften 

av senteret, og utstyret og markedsføringskampanjen gjør det mulig for oss å nå ut til potensielle 

brukere.

Aktiviteter

Sorg, lidelser og ensomhet, blant annet, tar livskvalitet og mestring fra livet til mennesker. Derfor vil 

Winge Senter bidra til å hjelpe brukere som bærer disse byrdene å bli oppreiste gjennom vår faglige 

kompetanse, menneskelige erfaringer og målrettede, individuelt tilrettelagte aktivitetstilbud. Dette vil

gi dem de elementer som er nødvendig for å kunne ha en aktiv og meningsfull tilværelse.
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Gjennom kognitiv tilnærming og aktiviteter vil et opphold på Winge Senter gi økt metringsfølelse og 

fysisk aktivitet gjennom turer i nærområdet og i fjellet sommer som vinter, gjennom hobbyaktiviteter 

(f.eks håndarbeide, trebearbeiding, baking, bilmekanikk, lek, spill, musikk- og sang).

Gjennom aktiviteter vil fokus flyttes fra brukerens indre mørke eller nedtrykkende tilværelse, og over 

til en lysere dag hvor de vil kunne finne glede i de små ting også. De vil få se at de kan mestre mange 

ulike typer oppgaver og aktiviteter. Hensikten er at de skal finne tilbake til den glede som livet 

normalt sett byr på, og at de skal oppleve en subjektivt forbedret livskvalitet og meningsfull tilværelse.

Winge Senter har en kognitiv tilnærming, og i den ligger også undervisningssesjoner om 

smerteforståelse, avhengighetsproblematikk og den bio-psyko-sosiale modell. Basert på denne 

modellen søkes det økt metringsfølelse og fysisk aktivitet gjennom turer i nærområdet og i fjellet 

sommer som vinter, gjennom hobbyaktiviteter (f.eks håndarbeide, trebearbeiding, baking, 

bilmekanikk, lek, spill, musikk- og sang). 

I mer detalj vil det si følgende:

1) Bedret livskvalitet og mestring

Ved bruk av en helhetlig tilnærming som er basert på den biopsykososiale modellen, som er en 

modell som har fått bred tilslutning i all type rehabilitering, samt kognitiv tilnærming basert på 

kognitiv adferdsterapi, vil vi hjelpe brukerne til å mestre sin hverdag, samt gi dem verktøyene de 

trenger for å få en bedret livskvalitet.

2) En aktiv og meningsfull tilværelse

Sorg, lidelser og ensomhet, blant annet, tar livskvalitet og mestring fra livet til mennesker. Derfor vil 

Winge Senter bidra til å hjelpe brukere som bærer disse byrdene å bli oppreiste gjennom vår faglige 

kompetanse, menneskelige erfaringer og målrettede, individuelt tilrettelagte aktivitetstilbud. Dette vil

gi dem de elementer som er nødvendig for å kunne ha en aktiv og meningsfull tilværelse.

3) Systematisk bruker- og pårørendemedvirkning

Det er viktig at den terapautiske alliansen ivaretas i all behandling, for å øke sjansen for at brukeren 

møter opp til neste behandlingstime. Da er forutsetningen til stede for at brukerens subjektive 

motivasjonssystem kan medvirke til ønsket endring. Gjennom sokratisk dialog, å la brukeren være en 

aktiv agent, bruk av psykoedukasjon og empatisk konfrontering vil vi jobbe for at brukeren skal få 

være med å forme sitt eget behandlingsopplegg, samt tilpasse dette til brukerens behov og ønsker. 

Denne brukermedvirkningen vil også bidra til at Winge Senter får videreutviklet sine egne rutiner og 

behandlingsmetoder. Det vil også bli gjennomført regelmessige brukerundersøkelser, samt avholdt 

møter med brukerne hvor de kan være med å påvirke, hver andre uke.

4) Winge Senter Omsorgsteam

Det skal være et omsorgsteam på senteret, og det skal ha to fokusområder, som begge er veldig 

viktige oppgaver: Det skal følge opp, og det skal oppsøke.



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 6 -

Etter opphold på Winge Senter vil brukeren være i stand til å starte en ny fase i livet. Der vil mange 

utfordringer kunne komme i veien: kanskje ting ikke ble som forutsatt, eller usikkerhet på seg selv 

eller praktiske ting. Til dette ønsker Winge Senter å fortsatt strekke ut en hånd, og bidra til hjelp og 

fortsettelse til en totalt oppreisning.

Etter ca. 1 måned etter et avsluttet opphold på Winge Senter vil Omsorgsteamet kontakte brukerne 

via telefon, sms eller e-post for å se om et behov for besøk er til stede, eller om det er noe vi kan 

bidra med videre. Dette er kostnadsfritt og vil gi rom for å invitere tidligere brukere til å komme til 

Winge Senter igjen til et kort, gratis opphold, om så skulle være.

Omsorgsteamet vil også oppsøke personer som trenger Winge Senter, etter tips fra pårørende eller 

ved direkte henvendelser. Mange personer har vanskelig for å ta bestemmelser, enda mer hvis de 

befinner seg i en vanskelig situasjon. De kan trenge oppklaringer og samtaler ”face to face”. Der vil 

omsorgsteam være en røst som kan hjelpe og veilede den trengende.

Målgrupper

Det finnes personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og 

bytte av seksuelle tjenester som ikke får en diagnose, eller som har rett på helsehjelp. Ettervern og 

omsorg for innbyggere med utfordringer etter rusmisbruk, psykiske utfordringer eller lignende, er et 

tilbud som mange kommuner har utfordringer med å finne gode løsninger for (jfm. attest fra Øyer 

kommune). 

Winge Senter tilbyr et tilbud til de personer som ikke får dekket sine behov gjennom en 

tilskuddsfinansiert aktivitet. Det er mange personer som roper om hjelp, men deres rop får ikke noen 

svar, fordi de faller uten de tilskuddsfinansierte aktiviteter eller behandlinger (jfm. talen til Maud 

Angelica Behn i hennes fars bisettelse) som tilbys.

Å komme inn til Winge Senter skal være lett. Et opphold i Winge Senter med vårt kognitivterapi- 

baserte aktivitetstilbud bygd på samtaler, turer, hvile og frihet vil bidra til å gjenoppreise disse 

menneskene. Den brede, faglige kompetansen som er i Winge Senter skal brukes på hver pasient, dvs.

at hver av dem får en individuell plan hvor deres behov, meninger og ønsker vil bli ivaretatt 

(medvirkningsprinsippet), slik at samarbeidet mellom brukere og vårt faglige personal vil gi resultatet 

som forventes. Dvs. gjenoppreisning og mestring av liv og deres utfordringer.

Et av målene til Winge Senter er å komplementere et behov av tilbud som hverken Øyer kommune 

eller nærliggende kommuner har.

Forankring

Flere offentlige instanser, ikke minst kommune og fylkeskommune ønsker Winge Senter velkommen 

fordi de ser at Winge Senter vil komplettere et behov som pr. i dag. hverken kommunen eller 

fylkeskommunen dekker.
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Prosjektorganisering

Initiativtaker Hugo Diaz, styreleder i Foreningen Winge Senter, har mer enn 30 års erfaring fra 

omsorgsarbeid, undervisning i videregående skole, integreringsarbeid, veiledning, familiekonflikter 

med mer. Han har jobbet som bestyrer ved flere rusomsorgs-institusjoner. Arild Nøsterbø er overlege 

med over 20 års erfaring fra rehabiliteringstjenester, rusinstitusjon og kognitiv terapi. Jobber i dag 

som avdelingsoverlege ved Skogly sykehus. Øyvind Tjeldnes er spesialist i psykiatri. Han har vært 

avdelingsoverlege ved Ungdomspsykiatrisk klinikk, psykiater på sentralsykehuset Ahus, jobbet i 

forsvaret ved Bardufoss flystasjon, jobbet ved flere sykehus i Innlandet, jobbet i stiftelsen KRAFT og 

Maritastiftelsen. Anne Andersen er psykiatrisk sykepleier med tilleggsutdannelse innenfor 

sorgbehandling. Ragnar Tønnessen sitter i helseutvalget i Kristiansand kommune, og har mange års 

erfaring som salgsingeniør i NOV.

Samarbeidspartnere

Winge Senter har vært i dialog med flere andre organisasjoner og offentlig sektor, og vi skal 

samarbeide med blant annet følgende organisasjoner:

Øyer Kommune (se eget vedlegg) - Gjennom deltakelse i interkommunalt samarbeid psykisk helse og 

rus, og kulturnettverk Sykehuset Innlandet

Brannvesen Innlandet (se eget vedlegg)

Akershus sykehus, avd. sorgstøtte - Mottak av brukere som faller utenfor det som Ahus kan ta i mot.

Ivareta – en organisasjon som er av og for pårørende til personer med rusproblem.

Akan – Arbeidslivet Kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk

Pio – støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for samarbeid for

helsetjeneste.

Leve – Landsforening for etterlatte ved selvmord

Marita Stiftelsen – en norsk, selvstendig stiftelse som arbeider med rusforebyggende arbeid.

Stiftelsen Kraft – en landsomfattende paraplyorganisasjon for ulike virksomheter innen rus og psykisk 

helse. Winge Senter er medlem, og vil dermed samarbeide med de andre som er med i stiftelsen også.

Vi har også vært i dialog med de andre nærliggende kommuner for å inngå et samarbeid, og deres 

respons har vært positiv.

Ved start av Winge Senter planlegges det et møte med Nav. Vi har allerede fått positive signaler for et 

godt samarbeid med dem.

Tids-/milepælsplan

Startdato: 01.03.2022 Sluttdato: 31.12.2022 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Planlagt oppstart av senteret er 1. mars 2022. Vi ønsker å gå til innkjøp av nødvendig utstyr ved hjelp 

av midlene vi søker fra dette fondet, så snart som mulig.

Kostnad-/finansieringsplan
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Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Winge Senter har søkt Helsedirektoratet om tilskudd til "Aktivitetstilbud for personer med 

rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle 

tjenester".

I tillegg har vi søkt om tilskudd fra Innlandet fylkeskommune.

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

1 Kopimaskin   10 000   10 000

1 TV (konferanserom)   10 000   10 000

5 Datamaskiner til ansatte   40 000   40 000

Markedsføring (brosjyrer, 
sosiale medier osv.)   70 000   70 000

Sum kostnad 130 000 130 000

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

*Søknadsbeløp   100 000   100 000

Egenandel   20 000   20 000

Gaver   10 000   10 000

Sum finansiering 130 000 130 000

Geografi

3400-Innlandet

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Anbefaling fra kommunalsjef for helse- og omsorg.pdf   134 258 17.02.2022

Anbefaling fra Øyers kommunedirektør.pdf   24 952 17.02.2022

Bekreftelse på medlemsskap Winge.pdf   166 069 17.02.2022

Uttalelser Brannvesen.pdf   52 127 17.02.2022

Øyer kommune 2022 - Bekreftelse på samarbeid.pdf   41 331 17.02.2022


